มคอ.2
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering and Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี)
ชื่อยอ (ภาษาไทย)
: วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Civil Engineering and Technology)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Civil Engineering and Technology)
3. วิชาเอก/ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
149 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทย สําหรับเอกสาร และตําราเรียนในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตร
มีทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยได
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
ฉบับป พ.ศ.2555
- เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ในการประชุมครั้งที่ 6 ปงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2560
- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- ไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ศ วกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ซึ่ ง บั น ทึ ก ในฐานข อ มู ล หลั ก สู ต รเพื่ อ เผยแพร
(Thai Qualifications Register : TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน
ปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรควบคุมงานกอสราง / วิศวกรที่ปรึกษา / วิศวกรออกแบบ
(2) เจาของธุรกิจกอสรางและผลิตภัณฑกอสราง / ผูรับเหมางานกอสรางรวมถึงงานบริการ
ที่เกี่ยวของ
(3) ขาราชการ / พนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในหนวยงานที่เกี่ยวของ
(4) พนักงาน / นักบริหารงานของบริษัทเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมกอสรางที่เกี่ยวของ
(5) นักวิจัย / นักพัฒนาผลิตภัณฑดานการกอสรางหรือนวัตกรดานวิศวกรรมโยธาหรือที่เกี่ยวของ
(6) นักวิชาการ / อาจารยในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมโยธา หรือที่เกี่ยวของ
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9. ชื่อ - นามสกุล ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล
สําเร็จการศึกษาจาก
ลําดับ
ตําแหนงทาง
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชา
ที่
วิชาการ
สถาบัน/ประเทศ
1* นายชัยศาสตร สกุลศักดิ์ศรี
ผูชวย
Ph.D. (Geotechnical Engineering) SAGA University, Japan
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
(ชื่อเดิม นายเชิดชนินทร หมดมลทิน) ศาสตราจารย M.Eng. (Soil Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

3

2

นายณัฐพงศ มกระธัช

3

นายฐิติวัฒน ตรีวงศ

4

นายสิทธิโชค สุนทรโอภาส

5

นายสรกานต ศรีตองออน

ผูชวย
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

ป พ.ศ.
2545
2541
2538

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

2554
2547
2545

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2552
2542

รอง
ค.อ.ด. (การบริหารอาชีวศึกษา)
ศาสตราจารย ค.อ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2546
2538
2532
2550

ค.อ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ผูชวย
ศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2539
2546
2534

อาจารย

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

(* ลําดับที่ 1 ประธานหลักสูตร)
มคอ.2
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) มุงเนนและสนับสนุน
การสร า งเศรษฐกิ จ ฐานความรู  การผลิ ต และการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม
เพื่อสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหรรมการผลิตและบริการในภูมิภาคบนพื้นฐานแนวคิด
สรางสรรคและการสรางนวัตกรรมผานนโยบายไทยแลนด 4.0 พรอมทั้งตอยอดองคความรูใหสามารถ
สนับสนุนการสรางมูลคาในการปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการในทุกขั้นตอนตลอดหวงโซอุปทาน
การพัฒนาดังกลาวทําใหเกิดความจําเปนในการขยาย การขยายโครงการกอสรางในภาคอุตสาหกรรมและ
โซนเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนการการกอสรางและพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานและระบบขนสง
ภายในที่เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค ซึ่งจําเปนตองใชกําลังพลวิชาชีพจํานวนมากในดานวิศวกรรมโยธา
ในการพัฒนาสิ่งปลูกสรางกอสรางรวมถึงเทคโนโลยีกอสรางตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนา
เศรษฐกิจประเทศ
11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หลักสูตรพิจารณาถึงการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน เพื่อพัฒนาคนไทย
โดยเฉพาะช ว งกํ าลั งจะเริ่ มสร างงานและสร างอาซี พให มีศักยภาพ ด ว ยการเสริ มสร างทั กษะให มีจิ ต
สาธารณะ ทั้งการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต คิดเปน ทําเปน การสังเคราะหความรูสั่งสม และตอยอด
สูนวัตกรรมความรูการฝกฝนจนเกิดความคิดสรางสรรคและการเปดใจกวางพรอมรับทุกความคิดเห็น
ซึ่งองคความรูและเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมโยธาจัดเปนสิ่งสําคัญที่ใชในการสรางสาธารณูปโภคขั้น
พื้ น ฐานของประเทศที่ มี ค วามสํ า คั ญ อย า งมาก และยั ง เป น ป จ จั ย ที่ เ กื้ อ หนุ น ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งปจจุบันมีความตองการเปนจํานวนมากและจําเปนตองพึ่งพาวิศวกรโยธา
ที่มีความสามารถในการออกแบบ มีทักษะชาง สามารถควบคุมงานกอสราง วิจัยพัฒนา และการสราง
นวัตกรรมได
12. ผลกระทบจากข อ 11.1 และ 11.2 ต อ การพั ฒนาหลั ก สู ต รและความเกี่ ย วข อ งกั บ พั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอก ทําใหตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีโดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโยธา ที่มีความพรอมที่จะ
ปฏิบั ติงานในองคกรภาครั ฐและภาคเอกชน มีความสามารถในการปฏิบั ติงานหรือพัฒ นาเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรูเทคโนโลยีใหมเพื่อประยุกตใชกับองคกร และมีคุณธรรม
จริ ย ธรรมในวิ ช าชี พ ซึ่ ง หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธาและเทคโนโลยี
เปนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นเพื่อมุงเนนการเรียนการสอนและการประยุกตใชเทคโนโลยีผานทักษะปฏิบัติจริง
มีการออกแบบหลักสูตรใหมีการศึกษาแบบสหกิจศึกษา (Co-operative education) เปนเวลาหนึ่งภาค
การศึกษากอนสําเร็จการศึกษา ซึ่งจะทําใหนักศึกษาทุกคนมีทักษะในการประกอบวิชาชีพวิศกรรมโยธา
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รวมกับภาคอุตสาหกรรมการกอสรางจริง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมถึงประยุกตองคความรูตางๆ จาก
ในชั้นเรียนกับเทคโนโลยีปจจุบันในภาคอุตสาหกรรมกอสราง และยังไดรับประสบการณวิชาชีพเชิงปฏิบัติ
จริงกอนจะสําเร็จการศึกษา
12.2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่วา “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” โดย
มุงมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิชาการขั้น
สูงที่เกี่ยวของ และใหมีความรูคูคุณธรรม เพื่อเปนผูพัฒนาและสรางสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมอันกอใหเกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถามี)
13.1. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- รายวิชาที่เปนวิชาบังคับและวิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
- รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
13.2. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
- รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุมวิชาเฉพาะพื้นฐานทางดานวิศวกรรม
13.3. การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชา/สาขาวิชาอื่นๆ
ในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือในคณะที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ระบุใน
หลักสูตร โดยมีฝายวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดําเนินการประสานงานในดานการจัดการ
เรียนการสอนใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี กับสาขาวิชา/คณะอื่นที่เกีย่ วของ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตวิศวกรเฉพาะทางเพื่อสรางงาน สรางเทคโนโลยี โดยยึดมั่นดานความปลอดภัย และใสใจตอ
สิ่งแวดลอม
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
เป น หลั กสู ตรที่ มุงส งเสริ มให มีการพั ฒ นาทางดานอาชี พในสาขาวิ ช าวิศวกรรมโยธาตลอดจน
ยกระดับการศึกษาของบุคคลที่สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพหรือเทียบเทา ใหไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถและสมรรถนะในดานการปฏิบัติงานทางวิศวกรรม
โยธา
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตทีส่ ามารถประยุกตองคความรูและเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับงานดานวิศวกรรม
โยธา
1.3.3 เพื่ อผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มีความคิ ดสร างสรรค มี ความสามารถในการวิ จั ย พั ฒ นาเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในดานวิศวกรรมโยธา
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติผานความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมการกอสรางและ
องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรมโยธา และเสริมสรางใหบัณฑิตมีวิสัยทัศน
ในการเปนผูประกอบการและการลงทุน
1.3.5 เพื่อผลิตบั ณฑิตที่มีจิ ตสํานึกในการใฝเ รียนรู สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรี ยนรูอยาง
ตอเนื่อง ตลอดจนสามารถศึกษาตอในขั้นที่สูงกวาขึ้นไปได
1.3.6 เพื่อปลูกฝงความเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีในงานอาชีพวิศวกรโยธาแกบัณฑิต
ตลอดจนการปลูกฝงสํานึกความรับผิดชอบที่ดีของตนเองในวิชาชีพวิศวกรรมโยธาตอสังคม
และสิ่งแวดลอม โดยยึดมั่นในความปลอดภัยและกฎหมาย
1.4 จุดเดนเฉพาะของหลักสูตร
เน น การเรี ย นการสอนและการประยุ กตใช เ ทคโนโลยี ผ านทั กษะปฏิ บั ติจ ริง มีการจั ดหลั กสู ตรแบบ
สหกิจศึกษา (Co-operative education) ทําใหนักศึกษามีทักษะในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธารวมกับ
ภาคอุตสาหกรรมการกอสรางจริง เปนเวลาหนึ่งภาคการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร - ขอกํ าหนดหลั กสู ตรและรายละเอี ย ด - รายงานผลการประเมิ น
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา ตางๆ ตองสอดคล องและเปน ไปตาม หลักสูตร
และเทคโนโลยี ใ ห มี ม าตรฐาน ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
เปน ไปตามมาตรฐานที่ สํานักงาน มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี - การตรวจรับรองหลักสูตร
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 โดยสภาวิศวกร
(สกอ.) กําหนด
และ เรื่ อ งเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
- รายงานผลการประเมิ น
ความพึงพอใจของบัณฑิต
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร - เนื้ อ หารายวิ ช าของหลั ก สู ต รต อ ง และผูใชบัณฑิตจากสถาน
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา เปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสภา
ประกอบการ
และเทคโนโลยี ใ ห เ ป น ไปตาม วิ ศ ว ก ร ว าด ว ย วิ ช า พื้ น ฐ า นท า ง
ระเบี ย บและข อกํ าหนดจากสภา วิ ท ย า ศ า ส ต ร วิ ช า พื้ น ฐ า น ท า ง
วิศวกร
วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ วิ ช า เ ฉ พ า ะ ท า ง
วิศวกรรม สําหรั บสภาวิศวกรให การ
- พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองและ รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และ
ตรงกั บ กั บ ความต อ งการของ วุ ฒิ บั ต ร ในการประกอบวิ ช าชี พ
ภาคอุตสาหกรรมกอสราง และทัน วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558
ต อ ค ว า ม ก า ว ห น า ท า ง ด า น
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ใน - ให บุ ค คลภายนอก อาทิ ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต
อุตสาหกรรมการกอสราง
และผู  เ ชี่ ย วชาญในวิ ช าชี พวิ ศ วกรรม
โยธาทั้ งในส ว นภาครั ฐและเอกชนมา
มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
- ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ห ลั ก สู ต ร อ ย  า ง
สม่ําเสมอ
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึ ก ษาเป น แบบทวิ ภ าคโดยหนึ่ ง ป ก ารศึ ก ษา แบ ง ออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ
โดย 1 ภาคการศึ กษาปกติ มีร ะยะเวลาศึ กษาไม น อยกว า 15 สั ป ดาห การคิ ด หน ว ยกิ ต คิ ดตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการสําหรับระเบียบตาง ๆ ใหเปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูรอนในชั้นปที่ 2 สําหรับนักศึกษาของภาควิชาฯ ที่
จําเปนตองลงทะเบียนเรียนวิชา 030613225 การสํารวจภาคสนาม (Field Surveying) จํานวน 80 ชั่วโมง
ทั้งนี้ระยะเวลาปฏิบัติงานสํารวจภาคสนามเปนไปตามระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยวิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558
ประกาศไว ในราชกิ จ จานุ เบกษา เล ม 132 ตอนพิ เศษ 246ง ณ วั นที่ 8 ตุ ลาคม 2558 และขึ้ น อยู กับ
การพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร และตองไดรับการอนุมัติจากภาควิชาฯ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาตน
เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาชางกอสราง สาขาชางโยธา
สาขาชางสํารวจ หรือเทียบเทา
2.2.2 ผูที่สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร
หรือเทียบเทา และผานการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
2.2.3 หรือคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 พื้นฐานความรูและความสามารถทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของนักศึกษาไมเทากัน
2.3.2 ขาดทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม ทําใหไมสามารถพัฒนาใหตอเนื่องไดตามหลักสูตรในทันที
2.3.3 ขาดทักษะและความรูภาษาอังกฤษ
2.3.4 ระยะในการปรับตัวดานการเรียนและการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักศึกษาไมเทากัน

8

มคอ.2
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จั ดให มี กิ จกรรมและการเรี ยนเพิ่ มเติ มเพื่ อพั ฒนาความรู และความสามารถทางคณิ ตศาสตร
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ และทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.4.2 จัดใหมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
2.4.3 จัดใหมีกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางแผนการเรียน การกําหนดเปาหมายชีวิต
รวมถึงเทคนิคการเรียนในสถาบันอุดมศึกษา และการแบงเวลาในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา (คน)
ระดับชั้นป
2560 2561 2562 2563 2564
ระดับปริญญาตรี
90
90
90
90
90
ชั้นปที่ 1
90
90
90
90
ชั้นปที่ 2
90
90
90
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
90
90
รวม
90
180
270
360
360
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
90
90
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : ลานบาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินงบประมาณแผนดิน
เงินรายได
คาสอนพิเศษ
รวมรายรับ

2560
700,000

งบประมาณ (บาท)
2561
2562
2563
1,400,000 2,100,000 2,800,000

2564
2,800,000

400,450

440,500

484,540

533,000

586,300

3,366,180
2,281,850
6,748,480

3,366,180
2,510,040
7,716,720

3,366,180
2,761,040
8,711,760

3,366,180
3,037,140
9,736,320

3,366,180
3,037,140
9,789,620
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : ลานบาท)
หมวดเงิน
ก..งบดําเนินการ
เงินเดือน
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
เงินอุดหนุน
รายจายอื่น ๆ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
คาที่ดิน
คาสิ่งกอสราง
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

2560

งบประมาณ (บาท)
2561
2562
2563

2564

5,327,940
318,000
293,800
408,660
200,000
35,000
6,583,400

5,860,730
572,400
323,180
449,530
400,000
38,500
7,644,340

6,446,810
744,120
355,500
494,480
720,000
42,350
8,803,260

7,091,490
967,360
391,050
543,930
1,080,000
46,590
10,120,420

7,800,640
1,064,090
430,150
598,320
1,296,000
51,240
11,240,440

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

1,500,000
1,500,000

8,083,400

9,144,340

10,303,260 11,620,420 12,740,440

(คาใชจายเฉลี่ยตอหัวนักศึกษา จํานวน 32,278.89 บาท)

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือวาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
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มคอ.2
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) วิชาบังคับ
ก. กลุมวิชาภาษา
ข. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ง. กลุมวิชาพลศึกษา
1.2) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ก. กลุมวิชาแกน
- วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ข. กลุมวิชาชีพ
- วิชาบังคับเฉพาะทางวิศวกรรม
- วิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม
ค. กลุมวิชาฝกงานและประสบการณวิชาชีพ
- ฝกงานภาคสนาม
- สหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
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149

หนวยกิต

30
20
12
3
3
2
10

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

113
50
21
29
56
53
3
7
1
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

6

หนวยกิต

มคอ.2
3.1.3 รายวิชาในแตละหมวดวิชาและจํานวนหนวยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
ประกอบดวย
1.1) วิชาบังคับ
20 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)

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

หรือรายวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอน
ข. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080303601 มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303609 สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Healthy Life)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
หรื อ รายวิ ช าอื่ น ๆ ในกลุ ม วิ ช ามนุ ษ ยศาสตร ห รื อ กลุ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร ห มวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอน
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มคอ.2
ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
020003104 ไฟฟาในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
(Electricity in Everyday Life)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
040603004 เว็บพื้นฐานและโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Fundamental and Web Application)
หรื อ รายวิ ช าอื่ น ๆ ในกลุ ม วิ ช าวิ ทยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร ห มวดวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไป ที่ มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอน

ง. กลุมวิชาพลศึกษา
2 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
080303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pètanque)
หรือรายวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอน
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1.2) วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
020003123 จรรยาบรรณวิชาชีพ
1(1-0-2)
(Professional Ethics)
030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษยสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern Human Resource Management)
030953103 การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
030953106 ความคิดสรางสรรคสูการสรางนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Creative Thinking for Inovation)
080103115 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture in Literature)
080103116 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Study)
080103117 ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
080203901 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
080203906 เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
080303102 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
080303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
หรือรายวิชาเลือกอื่นๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เปดสอน
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
113 หนวยกิต
ประกอบดวย
ก. กลุมวิชาแกน
50 หนวยกิต
- วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
21 หนวยกิต
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
040313005 ฟสิกส 1
3(3-0-6)
(Physics I)
040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
040313007 ฟสิกส 2
3(3-0-6)
(Physics II)
040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2
1(0-3-1)
(Physics Laboratory II)
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- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
29 หนวยกิต
รหัสวิชา
จํานว
นหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
030103100 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
(Computer Programming)
030613120 ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Strength of Materials)
030613125 ธรณีวิศวกรรม
2(2-0-4)
(Engineering Geology)
030613141 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Differential Equations for Civil Engineering)
030613154 อุทกวิทยา
2(2-0-4)
(Hydrology)
030613228 เขียนแบบโยธาและสถาปตยกรรม
1(0-3-1)
(Civil and Architectural Drawing)
030613325 การสํารวจ
3(2-3-5)
(Surveying)
030613348 เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง
3(1-4-4)
(Construction Engineering Technology)
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ข. กลุมวิชาชีพ
56 หนวยกิต
- วิชาบังคับเฉพาะทางวิศวกรรม
53 หนวยกิต
รหัสวิชา
จํานว
นหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
030613124 ชลศาสตร
3(3-0-6)
(Hydraulics)
030613130 ทฤษฎีโครงสราง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
030613140 การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
030613143 ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
030613144 วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
030613146 ขอกําหนดสัญญาและการประมาณราคากอสราง
2(2-0-4)
(Specifications, Contracts, and Cost Estimation)
030613147 วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
3(3-0-6)
(Water Supply and Sanitary Engineering)
030613165 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
030613166 การบริหารงานกอสราง
3(3-0-6)
(Construction Engineering and Management)
030613224 ปฏิบัติการชลศาสตร
1(0-3-1)
(Hydraulic Laboratory)
030613243 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-1)
(Soil Mechanics Laboratory)
030613265 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
1(0-3-1)
(Highway Engineering Laboratory)
030613268 โครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
2(0-6-2)
(Civil Engineering and Technology Project)
030613322 เทคโนโลยีคอนกรีต
2(1-3-3)
(Concrete Technology)
030613335 การสํารวจเสนทาง
3(2-3-5)
(Route Surveying)
030613338 เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร
2(1-3-3)
(Computer-aided Drafting for Civil Engineering)
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มคอ.2
รหัสวิชา
จํานว
นหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
030613342 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
3(2-3-5)
(Civil Engineering Materials and Testing)
030613350 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
(Reinforced Concrete Design)
030613360 การออกแบบไมและเหล็ก
4(3-3-7)
(Timber and Steel Design)
030613363 วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-7)
(Foundation Engineering)
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มคอ.2
- วิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม
3 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนในรายวิชาตามที่กําหนดจํานวนไมนอยกวา
3 หนวยกิต
รหัสวิชา
จํานวน
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
030613170 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
030613175 วิศวกรรมขนสง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
030613176 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
2(1-3-3)
(Safety in Civil Engineering and Technology Work)
030613177 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environment Impact Assessment)
030613178 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
(Research Methodology for Civil Engineering)
030613180 พลศาสตรของโครงสรางและวิศวกรรมแผนดินไหว
3(3-0-6)
(Structural Dynamics and Earthquake Engineering)
030613190 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมทริกซ
3(3-0-6)
(Matrix Structural Analysis)
030613191 วิศวกรรมขนสงทางราง
3(3-0-6)
(Railway Engineering)
030613192 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
3(3-0-6)
(Water Resources Engineering)
030613193 วิศวกรรมการระบายน้ํา
3(3-0-6)
(Drainage Engineering)
030613267 พื้นฐานโครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
3(2-3-5)
(Basic Civil Engineering and Technology Project )
030613388 การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
3(2-3-5)
(Computer Application for Civil Engineering and Technology)
030613394 การจําลองสารสนเทศอาคารในงานวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
(Building Information Modelling in Civil Engineering)
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ค. กลุมวิชาฝกงานและประสบการณวิชาชีพ

7 หนวยกิต

- ฝกงานภาคสนาม
รหัสวิชา

จํานวน

1 หนวยกิต
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

030613225 การสํารวจภาคสนาม
(Field Surveying)

1(80 ชั่วโมง)

- สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
030613269 สหกิจศึกษา
6(540 ชั่วโมง)
(Co-operative Education)
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หนวยกิต

เลื อ กเรี ย นจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า พระนครเหนื อเป ดสอน
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มคอ.2
3.1.4 แผนการศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
030103300
040203111
040313005
040313006
08xxxxxxx
08xxxxxxx
080303601
08xxxxxxx
0803035xx
08xxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
ฟสิกส 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟสิกส 1
(Physics Laboratory I)
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(Humanities and Social Sciences Elective Course)
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(x-x-x)
3(x-x-x)
21(x-x-x)
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ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
030103102
030513300
040113001
040113002
040203112
040313007
040313015
08xxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

กลศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Computer Programming)
เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
ฟสิกส 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟสิกส 2
(Physics Laboratory II)
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
21(17-11-38)
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มคอ.2
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
030103100
030613120
030613125
030613228
030613322
030613325
040203211
08xxxxxxx

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
ความแข็งแรงของวัสดุ
(Strength of Materials)
ธรณีวิศวกรรม
(Engineering Geology)
เขียนแบบโยธาและสถาปตยกรรม
(Civil and Architectural Drawing)
เทคโนโลยีคอนกรีต
(Concrete Technology)
การสํารวจ
(Surveying)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
20 (x-x-x)

ยายไป 3/2
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ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

030613124 ชลศาสตร
(Hydraulics)
030613130 ทฤษฎีโครงสราง
(Theory of Structure)
030613224 ปฏิบัติการชลศาสตร
(Hydraulic Laboratory)
030613335 การสํารวจเสนทาง
(Route Surveying)
030613338 เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร
(Computer-aided Drafting for Civil Engineering)
04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
(Science and Mathematics Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
รวม

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

ปที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน
รหัสวิชา
030613225

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

การสํารวจภาคสนาม
(Field Surveying)

1(80 ชั่วโมง)
รวม
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1(80 ชั่วโมง)

มคอ.2
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

030613140 การวิเคราะหโครงสราง
(Structural Analysis)
030613141 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมโยธา
(Differential Equations for Civil Engineering)
030613143 ปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics)
030613154 อุทกวิทยา
(Hydrology)
030613243 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics Laboratory)
030613342 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
(Civil Engineering Materials and Testing)
0306xxxxx วิชาเลือกเฉพาะดาน
(Technical Elective Course)
0306xxxxx วิชาเลือกเฉพาะดาน
(Technical Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
2(x-x-x)
1(x-x-x)
18(x-x-x)
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ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

030613144 วิศวกรรมชลศาสตร
(Hydraulic Engineering)
030613147 วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
(Water Supply and Sanitary Engineering)
030613350 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม
ยายไป 2/1
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
19(x-x-x)

มคอ.2
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

030613269 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

6(540 ชั่วโมง)

รวม

6(540 ชั่วโมง)
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
030613165
030613265
030613268
030613360
030613363
030613166
030613146
030613348

ชื่อวิชา

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

วิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering)
ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering Laboratory)
โครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
(Civil Engineering and Technology Project )
การออกแบบไมและเหล็ก
(Timber and Steel Design)
วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)
การบริหารงานกอสราง
(Construction Engineering and Management)
ขอกําหนด สัญญา และการประมาณราคากอสราง
(Specifications, Contract, and Cost Estimation)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง
(Construction Engineering Technology)
รวม

3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(1-4-4)
22(x-x-x)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
020003104 ไฟฟาในชีวิตประจําวัน
(Electrical in Everyday Life)

3(2-2-5)

วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ประวั ติ ก ารนํ า ไฟฟ า มาใช ง านของมนุ ษ ย ศั พ ท แ ละสั ญ ลั ก ษณ ท างไฟฟ า ไฟฟ า เบื้ อ งต น
แหลงจายกระแสไฟฟาและการผลิต วงจรไฟฟากระแสตรง วงจรไฟฟากระแสสลับ อุปกรณและวงจรไฟฟา
ในบ า น ระบบไฟฟ าแสงสว า ง ระบบไฟฟ าสื่ อสาร ระบบไฟฟ ากํ าลั ง เครื่ องกํ าเนิ ดไฟฟ าและมอเตอร
การใช งานมอเตอร ในบานและอุ ต สาหกรรม วงจรควบคุ มมอเตอร อยางง าย ระบบไฟฟ าอิเ ล็ กทรอนิ กส
วงจรอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อ ย า งง า ย อุ ป กรณ ไ ฟฟ า อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ภ ายในบ า น การคํ า นวณปริ ม าณการใช ไ ฟ
ภายในบาน การเสื่อมเสียและการตรวจซอมเบื้องตน อุปกรณปองกันทางไฟฟาภายในบาน กฎการระวังภัย
จากไฟฟา การปฐมพยาบาลผูไดรับอันตรายจากไฟฟา
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.
020003123 จรรยาบรรณวิชาชีพ
1(1-0-2)
(Professional Ethics)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
จริยธรรมสัมพันธ มิติของจริยธรรม ทฤษฎีจริยธรรม จริยธรรมและองคกร จรรยาบรรณแหง
วิ ช าชี พ จรรยาบรรณของผู ป ระกอบการ ความซื่ อสั ต ย และความภั กดี ตอองค กร ความรั บ ผิ ดชอบของ
ผู ป ระกอบการและผู ป ระกอบวิ ช าชี พ จรรยาบรรณแห ง วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมและผลประโยชน ทั บ ซ อ น
จรรยาบรรณและสิ่งแวดลอมในการทํางาน
Relative Ethics, dimensions of ethics, ethics theory, ethics and institutions,
professional ethics, entrepreneur ethics, loyalty and honesty in the workplace, responsibility
of entrepreneur and profession, ethical profession and conflict resolution, ethics and
environment in the workplace.
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030103100 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับกอน : 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
Prerequisite : 040113001 Chemistry for Engineers
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งโครงสร า ง คุ ณ สมบั ติ กระบวนการผลิ ต และการประยุ ก ต ใ ช วั ส ดุ
วิศวกรรมหลัก โลหะ พอลิเมอร เซรามิกส คอมโพสิต แผนภาพสมดุลภาคและการแปลความหมาย สมบัติ
เชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุวิศวกรรม
Study of relationship between structures, properties, production processes and
applications of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics and
composites; mechanical properties and materials degradation.
3(3-0-6)
030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1
Prerequisite : 040313005 Physic I
ระบบแรง ผลลัพธ สมดุล ความเสียดทาน หลักการของงานเสมือน เสถียรภาพ เบื้องตนเกี่ยวกับ
พลศาสตร
Force systems; resultant; equilibrium; friction; principle of virtual work, and
stability, Introduction to dynamics.
030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม การเขียนตัวอักษร การเขียนแบบเรขาคณิต หลักการเขียน
ภาพฉาย แบบภาพฉาย แบบภาพสามมิ ติ การบอกขนาดและสั ญ ลั ก ษณ ผิ ว งาน การบอกค า พิ กั ด
ความคลาดเคลื่อนและพิกัดงานสวม การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพคลี่และภาพชวย การสเกตแบบ
ดวยมือ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การใชคอมพิวเตอรชวยการเขียนแบบ
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial drawings,
dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; freehand sketches,
detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing.
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030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
(Computer Programming)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร สวนประกอบคอมพิวเตอร ปฏิสัมพันธของฮารดแวรและซอฟตแวร
ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชในปจจุบัน การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer concepts; computer components; hardware and software interaction;
current programming language; programming practices.
030613120 ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Strength of Materials)
วิชาบังคับกอน : 030103101 กลศาสตรวิศวกรรม
Prerequisite : 030103101 Engineering Mechanics
แรงและความเค น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งความเค น กั บ ความเครี ย ด ความเค น ในคาน
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด การแอนตัวของคาน การบิด การโกงเดาะของเสา วงกลมมอหรและ
ความเคนรวม เกณฑการพังทลายของวัสดุ
Forces and stresses; stresses and strains relationship; stresses in beams, shear
force and bending moment diagrams; deflection of beams, torsion; buckling of columns;
Mohr’s circle and combined stresses; failure criterion.
030613125 ธรณีวิศวกรรม
2(2-0-4)
(Engineering Geology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
แรและหิน วัฎจักรของหินและการผุพัง ธรณีวิทยากายภาพ ธรณีวิทยาโครงสราง น้ําใตดิน
อิทธิพลทางธรณีวิทยาที่มีผลกระทบกับอุทกวิทยา แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยาและวิธีการสํารวจทาง
ธรณีวิทยา การประยุกตในงานวิศวกรรมวิศวกรรมโยธา
Minerals and rocks, rock cycle and weathering, physical geology, structural
geology, groundwater, geological aspects on hydrology, topographic map, geological map
and geological survey, application in civil engineering works.
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030613124 ชลศาสตร
3(3-0-6)
(Hydraulics)
วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1
Prerequisite : 040313005 Physic I
สมบั ติ ข องของไหล ของไหลสถิ ต พลศาสตร แ ละจลนศาสตร ก ารไหล สมการพลั ง งาน
ในการไหลแบบคงที่ โมเมนตัมและพลศาสตรในการไหล การวิเคราะหความเหมือนและมิติ การไหลของ
ของไหลแบบอัดตัวไมไดในทอ การไหลในทางน้ําเปด การวัดการไหล ปญหาการไหลแบบไมคงที่
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.
030613130 ทฤษฎีโครงสราง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
วิชาบังคับกอน : 030613120 ความแข็งแรงของวัสดุ
Prerequisite : 030613120 Strength of Materials
หลั ก การของการวิ เ คราะห โ ครงสร า ง แรงปฏิ กิ ริ ย า แรงเฉื อ นและโมเมนต ใ นโครงสร า ง
ชนิดดีเทอรมิเนท กราฟกสแตติกส เสนอิทธิพลของโครงสรางชนิดดีเทอรมิเนท การโกงตัวของโครงสราง
ชนิ ด ดี เ ทอร มิ เ นท วิ ธี ง านเสมื อ น วิ ธี พ ลั ง งานความเครี ย ด วิ ธี ก ารเสี ย รู ป โดยใช วิ ธี พื้ น ที่ ข องโมเมนต
วิธีคานเสมือน
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.
030613140 การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
วิชาบังคับกอน : 030613130 ทฤษฎีโครงสราง
Prerequisite : 030613130 Theory of Structures
การวิเคราะหโ ครงสร างแบบคํ านวณไมได ดว ยวิธี สถิตศาสตร โดยวิธี เปลี่ ยนรู ปร างสอดคลอง
วิธีมุมหมุนและระยะแอน วิธีกระจายโมเมนต เสนอิทธิพลของโครงสรางแบบอินดีเทอรมิเนท การวิเคราะห
โดยวิธีประมาณ ความรูเบื้องตนของการวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมทริกซและวิธีพลาสติก
Analysis of statically indeterminate structures by method of consistent
deformation, methods of slope and deflection, moment distribution, influence lines of
indeterminate structures; approximate analysis; introduction to matrix structural analysis and
plastic analysis.
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มคอ.2
030613141 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Differential Equations for Civil Engineering)
วิชาบังคับกอน : 040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
Prerequisite : 040203211 Engineering Mathematics III
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ เ ชิ ง เส น เอกพั น ธ อั น ดั บ หนึ่ ง และอั น ดั บ สองที่ มี สั ม ประสิ ท ธิ์ เ ป น ค า คงที่
สมการเชิงอนุพันธไมเอกพันธ (การแปลงฟูเรียร การแปลงลาปลาซ) สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสาม
และสูงกวา วิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ การประยุกตใชสมการเชิงอนุพันธในงานวิศวกรรมโยธา
Homogeneous, first- and second- order linear differential equations with constant
coefficients; nonhomogeneous differential equations; (Fourier transforms and Laplace
transforms); Third- and higher- order linear differential equations with constant coefficients;
numerical methods for differential equations; some applications to civil engineering systems.
030613143 ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
วิชาบังคับกอน : 030613120 ความแข็งแรงของวัสดุ
Prerequisite : 030613120 Strength of Materials
กําเนิดดิน สมบัติพื้นฐานของดินและการจําแนกดิน การบดอัด ความสามารถในการซึมผาน
ของน้ําในดินและปญหาการไหลลอด หลักการของหนวยแรงประสิทธิผลในมวลดิน การกระจายของหนวย
แรง ความสามารถในการยุ บ ตั ว ของดิ น กํ าลั งเฉื อนของดิ น ทฤษฎี แรงดั น ดิ น เสถี ย รภาพของลาดดิ น
ความสามารถในการรับกําลังแบกทานของดิน
Soil formation, index properties and classification of soil, compaction,
permeability of soil and seepage problems, principle of effective stresses within a soil mass;
stress distribution, compressibility of soil, shear strength of soil, earth pressure theory, slope
stability, bearing capacity.
030613144 วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
วิชาบังคับกอน : 030613124 ชลศาสตร
Prerequisite : 030613124 Hydraulics
การประยุกตหลักกลศาสตรของไหลในการศึกษาและการปฏิบัติทางดานวิศวกรรมชลศาสตร
ระบบทอ วอเตอรแฮมเมอร เครื่องสูบน้ําและกังหันน้ํา การไหลในทางน้ําเปด การออกแบบอางเก็บน้ํา
เขื่อน ทางน้ําลน แบบจําลองทางชลศาสตร ระบบระบายน้ํา
Application of fluid mechanic / 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.
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มคอ.2
030613146 ขอกําหนดสัญญาและการประมาณราคากอสราง
2(2-0-4)
(Specifications, Contracts, and Cost Estimation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
การเขียนรายการประกอบแบบ รูปแบบของสัญญากอสราง หลักการในการประมาณราคา
การประมาณราคาอย า งละเอี ย ด ตารางแสดงจํ า นวนราคาวั ส ดุ แ ละแรงงานของงานดิ น งานฐานราก
งานคอนกรี ต งานไม แบบ งานเสริ มเหล็ ก คอนกรี ต รวมทั้ งงานสถาป ต ยกรรมและงานระบบในอาคาร
จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบตามกฎหมาย
Specification listing; type of construction contract; principle of construction
estimation, detail estimate; price bid form: material and laboue cost of earth works,
foundation works, concrete works, reinforcing bars, formwork, include architectural and
building systems; code of ethics; legal liability.
030613147 วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
3(3-0-6)
(Water Supply and Sanitary Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
แหล งน้ํ าดิ บ สํ าหรั บ ผลิ ตน้ํ า ประปาคุ ณภาพและมาตรฐานของน้ํ า การปรั บปรุ งคุ ณภาพน้ํ า
กระบวนการผลิตน้ําประปา ปริมาณความตองการน้ําของชุมชน ระบบจายน้ําประปา การจัดการกากตะกอน
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
Raw water supply resources,standards and qualities of water, improvement of
water quality,water treatment process, water consumptions, water distributions, sludge
management, law and standards.
030613154 อุทกวิทยา
2(2-0-4)
(Hydrology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ภาพรวมทางอุทกวิทยา ภูมิอากาศกับอุทกวิทยา น้ําจากอากาศ การดักและการกักขังบนผิวดิน
การระเหย การคายน้ําและการคายระเหย การซึม อุทกวิทยาน้ําใตดิน การไหลในลําน้ํา ชลภาพการไหลใน
ลําน้ํา การเคลื่อนตัวของน้ําหลาก ความนาจะเปนในงานอุทกวิทยา การประยุกตใชวิชาอุทกวิทยา
Overview of hydrology, weather and hydrology, precipitation, interception and
depression storage, evaporation transpiration and evapotranspiration, infiltration, groundwater
hydrology, stream flow, streamflow hydrograph, flood routing, probability in hydrology, and
application of hydrology.

34

มคอ.2
030613165 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบจากภาควิชา
Prerequisite : With the approval of the department
พั ฒ นาการของทางหลวง องค ก รที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทาง หลั ก การวางแผนการทาง
การวิเคราะหการจราจร การออกแบบเชิงเรขาคณิต การดําเนินการเศรษฐศาสตรการทาง การออกแบบทาง
วัสดุการทาง การกอสรางและการบํารุงรักษาทาง
Historical development of highways; highway administration; principles of
highway planning and traffic analysis; geometric design and operations; highway finance and
economic; introduction to pavement design; highway materials; construction and
maintenance of highways.
030613166 การบริหารงานกอสราง
3(3-0-6)
(Construction Engineering and Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ระบบการส ง มอบโครงการ การจั ด โครงสร า งองค ก ร การวางผั ง การวางแผนโครงการ
เทคโนโลยี ก ารก อ สร า งสมั ย ใหม เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ก อ สร า ง วิ ธี เ ส น ทางวิ ก ฤติ (ซี พี เ อ็ ม )
เทคนิคการตรวจสอบและประเมินโครงการ การจัดการดานทรัพยากร การตรวจสอบความกาวหนาของ
การดําเนินงาน ความปลอดภัยในการกอสราง ระบบคุณภาพในงานกอสราง
Project delivery systems; project organization; site layout; project planning;
modern construction technology; construction equipments; critical path method (CPM);
resource management; progress measurement; construction safety; quality systems.
030613170 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
วิชาบังคับกอน : 030613350 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Prerequisite : 030613350 Reinforced Concrete Design
หลักการออกแบบองคอาคารคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในงานคอนกรีตอัดแรง
การสูญเสียแรงอัด การวิเคราะหและออกแบบคานชวงเดียวและคานตอเนื่อง กําลังดัดและกําลังเฉือนของ
หนาตัดคอนกรีตอัดแรง ปริมาณสูญเสียของการอัดแรง การออกแบบสมอยึด การโกง คานคอมโพสิท
Principle of prestressed concrete design, material properties for prestress
concrete, analysis and design of simple and continuous beam, flexural and shear strength of
prestressed concrete sections, loss of prestress, anchorage design, deflection, composite
beams.
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มคอ.2
030613175 วิศวกรรมขนสง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
วิชาบังคับกอน : 030613335 การสํารวจเสนทาง
Prerequisite : 030613335 Route Surveying
การวางแผน การออกแบบและการประเมินระบบการขนสง แบบจําลองการขนสง การขนสง
ทางน้ํา การขนสงทางทอ การขนสงทางถนน การขนสงทางรถไฟ การขนสงทางอากาศ
Planning, design and evaluation of transportation systems, transportation models;
water transportation; pipeline transportation; road transportation; railway transportation;
air transportation.
030613176 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
2(1-3-3)
(Safety in Civil Engineering and Technology Work)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
หลักการพื้นฐานดานความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา การจัดการความปลอดภัยในงาน
วิศวกรรมโยธา เทคโนโลยีดานความปลอดภัยสําหรับงานกอสราง แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อปองกันอันตรายในงาน
กอสราง การควบคุมสิ่งแวดลอมทางอุตสาหกรรม การกอสราง กฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย
การจัดระบบการบริหารงานดานความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา
Basic safety principles in civil engineering works, safety management in civil
engineering, safety technology for civil construction, good practices in construction hazard
prevention, environment control in construction industry, laws related to safty, safety
management system in civil engineering.
030613177 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environment Impact Assessment)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาสิ่งปลูกสรางและการกอสราง ความสําคัญของการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมชุมชนและสุขภาพจากโครงการกอสราง
หรื อ กิ จ การประเภทต า งๆที่ ส ง ผลกระทบต อ ชุ ม ชน เทคโนโลยี ส ะอาด เทคนิ ค การลดปริ ม าณของเสี ย
กรณีศึกษาและการปองกัน
Environmental impacts from building development and construction, importance
of health and environmental impact assessments, environmental and health impact analysis
of construction projects or activities that affect the community, clean technology, waste
reduction techniques, case studies and preventions.
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มคอ.2
030613178 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
(Research Methodology for Civil Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
หลักการของระเบียบวิธีวิจัย ความสําคัญของการวิจัย การกําหนดประเด็นปญหา การเลือก
หั ว ข อ การเขี ย นข อ เสนอโครงการวิ จั ย การสื บ ค น ฐานข อ มู ล วิ จั ย การเขี ย นรายงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง
การนําเสนอผลงานการวิจัยและการเผยแพร
Principles of research methodology, importance of research, research problems
and topic selections, writing a research proposal, research database, literature reviews,
scientific presentations and publications.
030613180 พลศาสตรของโครงสรางและวิศวกรรมแผนดินไหว
3(3-0-6)
(Structural Dynamics and Earthquake Engineering)
วิชาบังคับกอน : 030613140 การวิเคราะหโครงสราง
Prerequisite : 030613140 Structural Analysis
ชิ้นสวนและระบบโครงสรางที่รับแรงเคลื่อนไหว ระบบโครงสรางแบบหนึ่งดีกรีอิสระและสูงกวา
แบบจํ าลองเชิ งวิ เ คราะห ข องโครงสร างทางวิ ศวกรรมโยธา การสั่ น แบบอิ ส ระ การสั่ นแบบฮาร โ มนิ ก ส
การวิเคราะหการตอบสนองการสั่นไหวของโครงสราง ลักษณะของแผนดินไหวและกลไก การตอบสนองของ
โครงสรางตอแผนดินไหว ความเสียหายของโครงสรางจากแผนดินไหว หลักการการออกแบบโครงสรางตาน
แผนดินไหว การออกแบบโครงสรางตานแผนดินไหวตามมาตรฐาน
Structural components and structural system subjected to dynamic loading,
single degree of freedom system and higher, analysis model of structures in civil engineering,
free vibration, harmonic vibration, analysis of dynamic response of structures, earthquake
characteristic and mechanism, structural response under earthquake, damage of structures
due to earthquake, principle of earthquake design of structures, structural design for
earthquake according to design standard.
030613190 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมทริกซ
3(3-0-6)
(Matrix Structural Analysis)
วิชาบังคับกอน : 030613140 การวิเคราะหโครงสราง
Prerequisite : 030613140 Structural Analysis
การวิเคราะหโครงสรางโดยใชเมทริกซวิธีฟอรซและดิสเพลสเมนทภายใตปญหาแรงกระทําใน
ลักษณะตางๆ การวิเคราะหผลที่เกิดจากการทรุดตัวของจุดรองรับ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความผิดพลาด
จากการติดตั้งชิ้นสวนโครงสราง ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหโดยวิธีไฟไนทอิลิเมนต
Structural analysis by matrix force and displacement methods, analysis of
support settlements, thermal effects and fabrication errors in the structure, introduction to
finite element analysis.
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มคอ.2
030613224 ปฏิบัติการชลศาสตร
1(0-3-1)
(Hydraulic Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 030613124 ชลศาสตร หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 030613124 Hydraulics or concurrent
ปฏิ บั ติ ก ารต า งๆ มี เ นื้ อ หาสอดคล อ งและสนั บ สนุ น ทฤษฎี ใ นการบรรยายรายวิ ช า
030613124 ชลศาสตร
Laboratory testing in accordance to and support the theories lectured
in 030613124 Hydraulics.
030613225 การสํารวจภาคสนาม
1(0-80-0)
(Field Surveying)
วิชาบังคับกอน : 030613325 การสํารวจ และโดยความเห็นชอบจากภาควิชา
Prerequisite : 030613325 Surveying and approval by the department
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านโดยให นั ก ศึ ก ษาออกฝ ก สํ า รวจภาคสนามนอกสถานที่ เ พื่ อ เสริ ม สร า งทั ก ษะ
และประสบการณจากวิชา 030613325 การสํารวจ ที่ไดรับการอนุมัติจากภาควิชาฯ เพื่อใหเกิดความชํานาญ
และสามารถทํางานดานวิศวกรรมโยธาไดอยางเปนระบบ นําไปสูความคิดรวบยอดในระบบการทํางานจริง
Practice by allowing students to perform field engineering survey, to gain
experience from classroom course 030613325 Surveying, under approval and control by the
Department of Civil and Environmental Engineering Technology, College of Industral
Technolog in order to develop their systematic skill and workability in civil engineering
leading to real working concept in the actual case.
030613228 เขียนแบบโยธาและสถาปตยกรรม
1(0-3-1)
(Civil and Architectural Drawing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
การเขียนแบบงานกอสราง งานสถาปตยกรรม งานโครงสราง งานระบบในอาคาร และการ
ติดตั้งวัสดุและอุปกรณ
Construction drawings: architectural works, structural works, building systems,
and installation equipment and materials.
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มคอ.2
030613243 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-1)
(Soil Mechanics Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 030613143 ปฐพีกลศาสตร หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 030613143 Soil Mechanics or concurrent
วิ ธี ก ารเจาะสํ า รวจและการเก็ บ ตั ว อย า งดิ น การทดสอบความถ ว งจํ า เพาะของเม็ ด ดิ น
การกระจายขนาดของเม็ดดิน คาพิกัดเหลว พิกัดพลาสติกและพิกัดหดตัว ความซึมผานไดของน้ําในมวลดิน
การอัดตัวคายน้ํา แรงเฉือนโดยตรง แรงอัดแบบไมถูกจํากัด แรงอัดสามแกน การบดอัดดิน ความหนาแนน
ของดินในสนาม ซีบีอาร กรณีศึกษาการทดสอบแรงแบกทานของดินและเสาเข็ม
Soil investigation methods and soil sampling, soil specific gravity, grain size
distribution of soil particles, liquid limit, plastic and shrinkage limits, soil permeability,
consolidation, direct shear, unconfined compression, triaxial, soil compaction, field density
and CBR tests. Case studies for soil bearing and pile load tests.
030613265 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
1(0-3-1)
(Highway Engineering Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 030613165 วิศวกรรมการทาง หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 030613165 Highway Engineering or concurrent
การทดสอบความถวงจําเพาะและความหนาแนนของวัสดุบิทูเมนในสภาพกึ่งแข็ง การทดสอบ
รอยละการหลุดออกระหวางแอสฟลต กับวั สดุ มวลรวม การทดสอบหาความข นเหลว การทดสอบการจม
การทดสอบหาจุดวาบไฟและจุดติดไฟ การทดสอบหาจุดออนตัว การทดสอบการยืดดึงของวัสดุแอสฟลต
การทดสอบลักษณะชองวางระหวางผิวทางโดยวิธี Sand Patch การทดสอบหาสัมประสิทธิ์การยึดเกาะของ
ผิวทางภายใตสภาวะเปยกและแหง การทดสอบความหนืดแบบเซยโบลต การออกแบบสวนผสมแอสฟลต
คอนกรีต การทดสอบความตานทานการไหลของวัสดุแอสฟลตคอนกรีต
Specific gravity and density tests of semi-solid bitumen material; stripping
percentage test between asphalt and aggregate materials; consistency test; penetration test;
flash point and fire point tests; softening point test; ductility test of asphalt material; macrotexture test of pavement surface by sand patch method; road adhesion coefficient test under
dry and wet conditions; Saybolt viscosity test; asphalt concrete mix design; flow resistance
test of asphalt concrete material.
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มคอ.2
030613267 พื้นฐานโครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
3(2-3-5)
(Basic Civil Engineering and Technology Project)
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบจากภาควิชา
Prerequisite : With the approval by the department
การเตรี ยมรายงานโครงร างที่แสดงถึ งวั ตถุ ประสงค แนวความคิด วิ ธีการศึกษา แผนการ
ทํางาน และงบประมาณรายจายของโครงงานในงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี แลวนําเสนอเปนโครงราง
ปริญญานิพนธ
Proposal preparations included research objective, idea, methodology, work
schedule, and budget using in civil engineering and technology project’s proposal; and
proposal presentation.
030613268 โครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
2(0-6-2)
(Civil Engineering and Technology Project)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
สรางและดําเนินงานโครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โดยนักศึกษาตองนําเสนอและจัดทํา
รายงานที่แสดงถึงแนวความคิด วัตถุประสงค วิธีการศึกษาโครงงาน การออกแบบสรางและทดสอบ เพื่อฝกให
รูจักการคนควาและการแกปญหาทางวิศวกรรม และนําเสนองานเปนรูปเลมปริญญานิพนธ
Creating and working on civil engineering technology project. Students must
present and prepare their project reports explained their idea, objective, methodology,
design and test in order to practice research, solve engineering problems and present in
documentation.
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มคอ.2
030613269 สหกิจศึกษา
6(540 ชั่วโมง)
(Co-operative Education)
วิชาบังคับกอน : 030613322 เทคโนโลยีคอนกรีต, 030613325 การสํารวจ,
030613143 ปฐพีกลศาสตร, 030613144 วิศวกรรมชลศาสตร,
030613350 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Prerequisite : 030613322 Concrete Technology, 030613325 Survey,
030613143 Soil Mechanics, 030613144 Hydraulic Engineering,
030613350 Reinforce Concrete Design
การปฏิบัติงานดานวิชาชีพวิศวกรรมโยธารวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและเอกชนในรูปแบบ
สหกิจศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ นักศึกษาจะตองเขาไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือบริษัท หรือ
หนวยงาน หรือสถานประกอบการจริง โดยมีชวงการทํางานไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา หรือไมนอยกวา 540
ชั่วโมง การทํางานจะอยูภายใตการกํากับดูแลและใหคะแนนรวมกันระหวางผูสอนวิชาสหกิจศึกษาของภาควิชา
ตนสังกัด อาจารยนิเทศและวิศวกรพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการทํางานนักศึกษาจะตอง
รายงานการปฏิบัติการเสนอภาควิชาตนสังกัดเพื่อใชประกอบการประเมิน
นักศึกษาตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา (GPA) ไมนอยกวา 2.00 ผานการเขา
อบรมการเตรียมสหกิจศึกษาจํานวนไมนอยกวา 30 ชั่วโมง และตองผานความเห็นชอบจากภาควิชา
Field work practices for Civil engineering student is a cooperation program
between university and the government or private sector in the form of cooperative
education. Students are required to work in a factory or a company or an agency or any
related civil engineering organization at least one semester or at least 540 hours. Assigned
works are under the supervision and the joint between the cooperative education teachers in
the university’s department and engineering supervisor as a mentor from industrial company.
After completion, students have to present a report to the department concerning all their
works to the department for assessment and evaluation.
Students must obtain grade point average of at least 2.00 and participated in
cooperative education training program of at least 30 hours and must be approved by
Department of Civil and Environmental Engineering Technology, College of Industrial
Technology.
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มคอ.2
030613322 เทคโนโลยีคอนกรีต
2(1-3-3)
(Concrete Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
คอนกรีตและสวนผสม ประเภทของปูนซีเมนต วัสดุผสม น้ํา สารเคมีผสมเพิ่ม การหาปฏิภาค
สวนผสมคอนกรีต การผสม การลําเลียง การเท และการทําใหแนน การบมคอนกรีต การทําคอนกรีตชนิด
พิเศษ การควบคุมคุ ณภาพมาตรฐาน วิธี การทดสอบหาสมบัติของสว นผสมของคอนกรีต มาตรฐานและ
วิธีการทดสอบหาสมบัติของคอนกรีตสด มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแลว
การทดสอบหาสมบัติดานกําลังโดยวิธีทําลายและไมทําลาย การวิเคราะหสาเหตุการเสียรูปและพฤติกรรมของ
โครงสรางคอนกรีตภายใตแรงกระทํา และอื่นๆที่สนใจ
History of concrete, classification and properties of cement, binder, water,
aggregates, additives and admixtures, concrete mix design, and quality control of pouring,
curing, and testing of fresh and harden concrete and ingredients. Mechanical properties of
concrete, creep and shrinkage, guide to durable concrete, introduction to high strength
concrete. Non-destructive testing. Case study of structural concrete under damaging from
severe environment.
030613325 การสํารวจ
3(2-3-5)
(Surveying)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
งานสํารวจเบื้องตน งานระดับและการโครงขายระดับ หลักการและการประยุกตใชกลองวัดมุม
การวั ด มุ ม การวั ด ระยะด ว ยเทปและอี ดี เ อ็ ม ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมได แ ละการปรั บ แก ง านรั ง วั ด
งานขายสามเหลี่ยม การคํานวณพิกัดยูทีเอ็ม การทําวงรอบยูทีเอ็ม การคํานวณภาคของทิศ การคํานวณ
วงรอบในระบบพิกัดฉาก การทํางานระดับพิเศษ การวางผังปกหมุด การสํารวจเพื่อเก็บรายละเอียดและ
การทําแผนที่ภูมิประเทศ
Introduction to surveying work; basic field works, leveling; principles and
applications of theodolites; distance and direction measurements; errors in surveying,
acceptable error, data orrection, triangulation; precise determination of azimuth; precise
traverse plane coordinate system, precise leveling; topographic survey; map plotting.
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มคอ.2
030613335 การสํารวจเสนทาง
3(2-3-5)
(Route Surveying)
วิชาบังคับกอน : 030613325 การสํารวจ
Prerequisite : 030613325 Surveying
เทคนิคงานสํารวจและการใชเครื่องมือสํารวจสําหรับวางแนว การออกแบบและการกําหนด
เส นทาง การคํานวณออกแบบและการปฏิ บัติการวางโคงราบและโคงดิ่ง การประยุกตใชพิกัดยู ทีเ อ็มกั บ
งานวางแนว การคํานวณหาปริมาตรงานดิ น การวางแนวเลยเ อาต การกําหนดจุดอางอิง การสอบแนว
การสํารวจวางแนวทางเพื่อการกอสราง
Surveying techniques, route location and design, horizontal and vertical curves,
earthwork, alignment layout, route construction survey.
030613338 เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร
2(1-3-3)
(Computer-aided Drafting for Civil Engineering)
วิชาบังคับกอน : 030613228 เขียนแบบโยธาและสถาปตยกรรม
Prerequisite : 030613228 Civil and Architectural Drawing
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร สํ า หรั บ งานเขี ย นแบบ การติ ด ตั้ ง และการจั ด ไฟล ง านเขี ย นแบบ
การกําหนดสภาพแวดลอมของโปรแกรมให สอดคล องกั บความสามารถของคอมพิวเตอรและเหมาะสมกั บ
การใชงาน การใชชุดคําสั่งในการเขียนแบบ การกําหนดมาตราสวนขั้นตอน โปรแกรมในการเขียนแบบสอง
มิติและสามมิติ การประยุกตใชโปรแกรมและชุดคําสั่งในการทําโครงงานที่มอบหมายไดอยางถูกตอง
Computer program for drawing and drafting, installation and management of
drafting files, environment setting conformed to the program and competency of computer,
program usages in drafting, scaling techniques, program usages for 2D and 3D works. Student
must well apply the program and correctly use the commands to suit work assignments.
030613342 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
3(2-3-5)
(Civil Engineering Materials and Testing)
วิชาบังคับกอน : 030613120 ความแข็งแรงของวัสดุ
Prerequisite : 030613120 Strength of Materials
พฤติกรรมและคุณสมบัติของวัสดุกอสราง วิธีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบวัสดุที่ใชใน
งานวิศวกรรมโยธา เหล็กรูปพรรณและเหล็กเสน ไม อิฐ วัสดุอื่นๆ ในปจจุบันที่นําใชในงานกอสราง
Behaviors and properties of construction materials, Inspection and testing of
various civil engineering materials, steel and rebar, wood, brick, other recent materials used in
civil construction.
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มคอ.2
030613348 เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง
3(1-4-4)
(Construction Engineering Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
เทคโนโลยีการกอสรางอาคารบานพักอาศัย อาคารพาณิชย อาคารชิ้นสวนสําเร็จรูป อาคารสูง
ดวยวัสดุกอสรางสมัยใหม เชน ไม ไมเทียม เหล็กรูปพรรณ คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรงและวัสดุหลอ
สําเร็จการวางแผนการกอสราง การใชเครื่องจักรกลในงานกอสรางงานขุดและเจาะดินงานเสาเข็ม การสราง
โครงสรางใตดิน การติดตั้ งเครน งานอาคาร เทคโนโลยีและวิธีการกอสรางเพื่อลดผลกระทบตอชุมชนและ
สิ่งแวดลอม กฏหมายและมาตรฐานการกอสรางที่เกี่ยวของของประเทศไทยและตางประเทศ การปรับปรุง
องคอาคารเกาเพื่อนํากลับมาใชงานใหม
Planning and selection of site layout, equipment and various construction
systems: excavation; shoring; ground anchorage; underpinning; piling; formwork; cranage;
material handling. pre-stressed and pre-cast concrete construction. construction methods and
method statement with minimal impact on the environment; related construction code and
laws requirements; integration and coordination of services; demolition; advanced
construction techniques.
030613350 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
(Reinforced Concrete Design)
วิชาบังคับกอน : 030613140 การวิเคราะหโครงสราง
Prerequisite : 030613140 Structural Analysis
คอนกรี ตและเหล็ กเสริ ม พฤติ กรรมพื้ น ฐานของคอนกรี ตเสริ มเหล็ กในการรั บ แรงอั ด ตาม
แนวแกน แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยวระหวางคอนกรีตและเหล็กเสริม การออกแบบองคอาคาร
คอนกรี ต เสริ มเหล็ กด ว ยวิ ธี ห น ว ยแรงใช งานและวิ ธี กําลั งประลั ย ข อกํ า หนดและมาตรฐานการออกแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝกออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและการทํารายละเอียด
Concrete and reinforcement; fundamental behavior in axial load, flexure,
torsion, shear, bond and combined actions; design of reinforced concrete structural
components byworking stress and strength design methods; design practice.
Practice in reinforced concrete design and detailing.
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มคอ.2
030613360 การออกแบบไมและเหล็ก
4(3-3-7)
(Timber and Steel Design)
วิชาบังคับกอน : 030613140 การวิเคราะหโครงสราง
Prerequisite : 030613140 Structural Analysis
การออกแบบโครงสรางไม และเหล็ก ชิ้น สว นรับ แรงดึ งและแรงอัด ชิ้ นส วนรับแรงดัดและ
แรงดัด-อัด ชิ้น สวนเชิงประกอบ คานเชิงประกอบ การเชื่อมตอโดยการเชื่อมและโดยการใชอุปกรณยึ ด
ประเภทอื่น การออกแบบโดยวิธี ASD และ LRFD
ฝกออกแบบองคอาคารไมและเหล็กและการทํารายละเอียด
Design of steel and timber structures; tension and compression members;
beams; beam-columns; built-up members; plate girders; connections; ASD and LRFD
methods, design practice.
Practice in steel and timber design and detailing.
030613363 วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-7)
(Foundation Engineering)
วิชาบังคับกอน : 030613143 ปฐพีกลศาสตร
Prerequisite : 030613143 Soil Mechanics
การสํารวจสภาพชั้นดิน ความสามารถในการรับกําลังแบกทานของฐานราก การออกแบบ
ฐานรากแผและฐานรากเสาเข็ม การออกแบบฐานรากเสื่อและเคซอง การออกแบบการขุดเปดและขุดค้ํายัน
การวิเคราะหการทรุดตัว ปญหาจากแรงดันดิน โครงสรางกันดินและกําแพงเข็มพืด การปรับปรุงคุณภาพดิน
ฝกออกแบบวิศวกรรมฐานรากและการทํารายละเอียด
Subsurface investigation, bearing capacity of foundation, spread and pile
foundation design, settlement analysis, earth pressure problems and retainingstructures and
sheet pile wall; elementary of soil improvement; introduction to mat and caisson foundation
design; introduction to open cut and braced cut; design practice.
Practice in foundation engineering and detailing.
030613191 วิศวกรรมขนสงทางราง
3(3-0-6)
(Railway Engineering)
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบจากภาควิชา
Prerequisite : With the approval by the department
หลักการของวิศวกรรมขนสงทางรางและโครงสรางพื้นฐานของระบบราง และผลกระทบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม การวางแนวของราง ลักษณะทางกายภาพของราง สวนประกอบของโครงสรางสวนบนและ
โครงสร า งส ว นใต ดิ น การสั บ รางรถไฟ การวางแผนระบบขนส ง ทางราง ความสามารถในการขนส ง
ระบบการจายไฟและระบบอาณัติสัญญาณ การเดินรถและการซอมบํารุงระบบราง
Introduction to railway engineering and rail infrastructures and their impacts on
the society and environment, rail alignment, track geometry, superstructures and
substructure components, switches, railway planning and capacity, power supply and
signaling control system, operation and maintenance of railway.
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มคอ.2
030613192 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
3(3-0-6)
(Water Resources Engineering)
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบจากภาควิชา
Prerequisite : With the approval by the department
การวางแผนโครงการ การวิเคราะหระบบลุมน้ําโดยใชแบบจําลอง การออกแบบสวนประกอบ
ของโครงการ การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร การบริหารจัดการลุมน้ําดวยแบบจําลอง โคงปฏิบัติการอางเก็บ
น้ํา กรณีศึกษา
Project planning, basin system analysis of planned project by modeling,
preliminary design of project components, economic analysis, water management on basin
systems by modeling, reservoir rule curves, case studies.
030613193 วิศวกรรมการระบายน้ํา
3(3-0-6)
(Drainage Engineering)
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบจากภาควิชา
Prerequisite : With the approval by the department
การวัดและการวิเคราะหขอมูลระบายน้ํา ทฤษฎีการระบายน้ํา การออกแบบระบบระบายน้ํา
บนผิวดินและใตดิน โครงขายระบบระบายน้ํา ปญหาและการแกไขปรับปรุงระบบระบายน้ํา
Measurement and analysis of drainage data information, drainage theory, surface
and subsurface drainage design, drainage system network, problem and solution for
improving drainage system.
030613388 การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
3(2-3-5)
(Computer Application for Civil Engineering and Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ประยุกตใชในงานวิศวกรรมโยธา การติดตั้งและการแกปญหาขัดของของระบบ
การเลือกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหเหมาะสม การฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิศวกรรม การประยุกตโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อใชงานวิศวกรรมโยธา
Computer programming for civil engineering, installation and troubleshooting of
computer system, selection a suitable computer program, workshop for application software
in engineering work, application software in civil engineering.
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มคอ.2
030613394 การจําลองสารสนเทศอาคารในงานวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
(Building Information Modelling in Civil Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
หลักการจําลองสารสนเทศอาคาร การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพือ่ การจําลองสารสนเทศอาคาร
ซอฟทแวรคอมพิวเตอรชวยในการจําลองสารสนเทศอาคาร การสรางแบบจําลองพื้นฐานทางโครงสรางอาคาร
การจั ดทํ า รายละเอี ย ดเพื่ อการก อ สร าง การจํ า ลองสารสนเทศอาคารเพื่ อเชื่ อมโยงข อมู ล อาคารระหว า ง
งานสถาป ตยกรรม งานโครงสร างและงานระบบประกอบอาคาร (ระบบเครื่ องกล ไฟฟ า และระบบท อ)
การประยุ ก ต ใ ช แ บบจํ า ลองสารสนเทศอาคารเพื่ อ การประมาณราคา บริ ห ารงานก อ สร า ง ตลอดจน
การประยุกตใชในการบริหารงานอาคารและบํารุงรักษา
Principle in Building Information Modeling (BIM), computer applications for BIM,
software aided for BIM, basic modeling of building structures, preparation of construction
documents and detailing, integration of architectural models, structural models and
mechanical-electrical-piping (MEP) models within BIM approach, BIM applications for cost
estimation, construction management, building management and maintenance.
030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษยสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern Human Resource Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
การจัดการทรัพยากรมนุษยในยุคประเทศไทย 4.0 การวางแผนทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ
การพัฒนาและตอบสนองตอการบํารุงรักษาทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันขององคการ
ธุรกิจ กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรมนุษย และกรณีศึกษา
Human resource management for Thailand 4.0, strategic human resource
planning, human resource development and maintenance responsive to current situation of
business organization, laws related to human resource management and case study.
030953103 การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
พลวัตการประกอบธุรกิจ รูปแบบการประกอบธุรกิจ องคการของผูประกอบธุรกิจและการ
บริหารจัดการ กลยุทธการจัดการธุรกิจเพื่อความสําเร็จภายใตสถานการณปจจุบัน
Entrepreneurial dynamics, entrepreneurship models, entrepreneurial organization
and management, business management strategies for accomplishment under current
circumstances.
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มคอ.2
030953106 ความคิดสรางสรรคสูการสรางนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Creative Thinking for Innovation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ความคิ ดสร างสรรค การพั ฒ นาความคิ ด สร า งสรรค ใ นรู ป แบบต า งๆ เทคนิ ค การพั ฒ นา
ความคิดสรางสรรคการสรางนวัตกรรมทางสังคม ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูทั่วไปและจรรยาบรรณในการใช
ขอมูล การประยุกตใชความคิดสรางสรรคสูการสรางนวัตกรรมใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
Creative thinking, development of different types of creative thinking, techniques
on creative thinking development for social innovation, resources for general education and
ethics on data using, application of creative thinking for innovation responsive to current
situation.
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร อะตอม โมเลกุล และไอออน มวลสารสัมพันธในปฏิกิริยา
เคมี โครงสรางของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ พันธะเคมี รูปรางโมเลกุล แกส ของเหลว ของแข็ง และ
สารละลาย อุณหพลศาสตรเคมี จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมี สมดุลกรด-เบส เคมีไฟฟา
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 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
วิชาบังคับกอน : 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040113001 Chemistry for Engineers or or concurrent
ปฏิบัติการตางๆ ที่มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040113001
เคมีสําหรับวิศวกร
All experiments are corresponded to the course of 040113001 Chemistry for
Engineers.
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มคอ.2
040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ฟงกชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ การหาอนุพันธ
ของฟงกชันคาจริงของตัวแปรจริง การประยุกตของอนุพันธรูปแบบไมกําหนด ปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ
การประยุกตของปริพันธ การหาปริพันธเชิงตัวเลข
Function, parametric equations, polar coordinates, limit and continuity,
derivative, differentiation of real-valued functions of a real variable, applications of derivative,
indeterminate forms, integral, techniques of integration, applications of integral, numerical
integration.
040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
วิชาบังคับกอน : 040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
Prerequisite : 040203111 Engineering Mathematics I
ปริพันธไมตรงแบบ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง อนุกรมอนันต
การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร
อนุพันธยอยและการประยุกต ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต
Improper integrals, mathematical induction, sequence and series of real
numbers, infinite series, Taylor series expansions of elementary functions, surface in threedimensional space, calculus of several variables, partial derivative and applications, multiple
integral and applications.
040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
วิชาบังคับกอน : 040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
Prerequisite : 040203112 Engineering Mathematics II
พีชคณิตของเวกเตอร เสนตรง ระนาบ ฟงกชันคาเวกเตอร เสน โคงปริภูมิ อนุพันธและ
ปริพันธของฟงกชันคาเวกเตอร เกรเดียนท เคิรลและไดเวอรเจนซ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามพื้นผิว
สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกตของ
สมการเชิงอนุพันธสามัญ
Vector algebra, lines, planes, 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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มคอ.2
040313005 ฟสิกส 1
3(3-0-6)
(Physics I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
เวกเตอร กลศาสตรการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบเสนตรงและเสนโคง กฎการเคลื่อนที่ของ
นิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม งาน กําลัง พลังงาน โมเมนตัม โมเมนตความเฉื่อย สมการแหงการหมุน
ทอร ก โมเมนตั ม เชิ ง มุ ม การกลิ้ ง การเคลื่ อ นที่ แ บบซิ ม เป ล ฮาร โ มนิ ก ส การซ อ นกั น ของสองซิ ม เป ล
ฮารโมนิกส การออสซิลเลตแบบแดมป การออสซิลเลตดวยแรง การจําแนกคลื่น สมการคลื่นนิ่ง บีตส
ความเขมเสีย ง ระดั บความเขมเสียง ปรากฏการณดอปเปลอร สมบั ติของสสาร การสงผานความรอน
สมการกาซอุดมคติ กฎแหงอุณหพลศาสตร กลจักรความรอนและกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพของ
ของไหล การพยุง กฎของปาสคาล การวัดความดัน สมการแหงความตอเนื่อง สมการแบรนูลลี การวัด
อัตราการไหล
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 ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-2-1)
(Physics Laboratory I)
วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1 หรือเรียนรวมกัน
Prerequisite : 040313005 Physics I or concurrent
ปฏิบัติการตางๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 040313005
ฟสิกส 1
All experiments are corresponded to the course of 040313005 Physics I.
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มคอ.2
040313007 ฟสิกส 2
3(3-0-6)
(Physics II)
วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1, 040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1
Prerequisite : 040313005 Physics I, 040313006 Physics Laboratory I
กฎของคู ล อมบ สนามไฟฟ า กฎของเกาส ศั ก ย ไ ฟฟ า สารไดอิ เ ล็ ก ตริ ก ตั ว เก็ บ ประจุ
สนามแมเหล็ก กฎของบิโอ-ซาวารต กฎของแอมแปร สารแมเหล็ก แรงลอเรนท แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา
ความเหนี่ยวนํา วงจรกระแสสลับและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน คุณสมบัติของคลื่น การสะทอน การหักเห
การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตรทางเรขาคณิต ทัศนอุปกรณ การแผรังสีของวัตถุดํา อิทธิพลแสง
ไฟฟา การกระเจิงคอมปตัน รังสีเอ็กซ อะตอมไฮโรเจน ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค โครงสรางนิวเคลียส
กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร
Coulomb’s law, electric fields, Gauss’s law, electric potential, dielectric materials,
capacitor, magnetic field, 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-rays, hydrogen atom,
wave-particle duality, structure of nucleus, radioactivity, nuclear reactions.
040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2
1(0-3-1)
(Physics Laboratory II)
วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1 040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1
Prerequisite : 040313005 Physics I 040313006 Physics Laboratory I
หัวขอการทดลองมีเนื้อหาสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 040313007 ฟสิกส 2
All experiments are corresponded to the course of 040313007 Physics II.
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ความหมายของการใชสถิ ติกับชีวิตประจําวัน ทักษะการแกปญหาอยางเปนระบบทางสถิ ติ
สถิติในสังคมมนุษย รัฐบาล กีฬา การศึกษา สิ่งแวดลอม การโฆษณา การตลาด การเงิน การแพทย หรือ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน
Overview statistics in everyday life. Problem solving systems using statistically
logical skills. The uses of statistics in social science, humanity, government, sport, education,
environment, advertisement, finance, epidemiology, or others.
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มคอ.2
040603004 เว็บพื้นฐานและโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Fundamental and Web Application)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
หลั ก การเว็ บ สถาป ต ยกรรมเว็ บ โพรโทคอล การค น หาข อ มู ล บนเว็ บ บริ ก ารบนเว็ บ
เครือขายสังคม ภาษา HTML โปรแกรมประยุกตสําหรับการสรางเว็บไวต โปรแกรมประยุกตบนเว็บสําหรับ
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โปรแกรมประยุกตบนเว็บสําหรับสํานักงานอิเล็กทรอนิกส
Web concepts, web architecture, protocols, web searching, services, social
networks, HTML language, website builder applications, web applications for E-commerce,
web applications for E-office.
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : None
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศัพทและไวยากรณจาก
บทสนทนา บทความเชิ งวิ ชาการและบทความทั่ วไป การเขี ยนประโยคและย อหน าที่ มี โครงสร างไม ซับซ อน
การฝกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
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 SelfAccess Learning Center (SALC) and through e-Learning.
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับกอน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103001 English I
การบูรณาการทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อประยุกต
ใชในชี วิตประจําวั น โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใชภาษา ผานการเรียนรูคําศั พทและ
ไวยากรณจากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มีโครงสรางซับซอนและยอ
หน าขนาดสั้ น การฝ กทั ก ษะเพิ่ ม เติ ม ที่ ศู น ย ก ารเรี ย นรู แ บบพึ่ ง ตนเองและการเรี ย นรู ด ว ยตนเองผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
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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มคอ.2
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใชภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
ทักษะการออกเสี ยงและการพู ดเบื้ องต นเพื่ อการสื่ อสารในชี วิ ตประจํ าวัน การแนะนําตนเอง
การบรรยายลักษณะสิ่งตางๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for communication in
daily life, self introduction, describing things, giving direction and expressing opinions.
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับกอน : 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103016 English Conversation I
ทักษะการออกเสี ย งและการพู ดในระดับ โครงสร างประโยคที่ซับซ อนขึ้ น เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณแบบเตรียมตัวและแบบไมเตรียมตัว ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยเนน
การพูดและฟง
Pronunciation and speaking skills with complex sentences in both prepared and
impromptu situations, English communication skills in daily life with an emphasis on speaking
and listening.
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับกอน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใชภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II or 080103062 Practical English II
ทักษะการใชภาษาเพื่อการทํางาน ภาษาในการทําธุรกิจ การตลาด การตอนรับลูกคาและ
ผูเยี่ยมชม การเจรจาตอรอง การนําเสนอแผนงานและสินคาของบริษัท การเขียนและการนําเสนอโครงการ
Language skills for work, simple Business English, marketing, making
appointments, welcoming visitors, negotiations, describing job positions and products, writing
and presenting projects.
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มคอ.2
080103115 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture in Literature)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ลักษณะของสั งคมและวั ฒ นธรรมไทยที่ ป รากฏในวรรณคดี ส มั ย ตางๆ นั บตั้ งแต ส มัย สุ โ ขทั ย
กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับสังคม
Society and Thai culture in literature at different periods of time since
Sukhothai, Sri-ayutha, Thonburi, and Rattanakosin, relationship between literature and
society.
080103116 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Study)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ประวั ติ ศาสตร ศาสนา ภาษา วรรณคดี ศิ ล ปะ ภู มิ ป ญ ญาท องถิ่ น ของคนไทยในอดี ต
ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต เพื่อใหเขาใจการพัฒนาการของอารยธรรมไทยและความภาคภูมิใจในความเปน
ไทย
History, religion, language, literature, art, local wisdom, and lifestyle of Thai
people in the past, current and future period of time, understand development of Thai
civilization and Thai pride.
080103117 ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
วรรณคดีแนวศิลป วิวัฒนาการของวรรณคดีไทย ตั้งแตสมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีถึง
ปจจุบัน การแบงประเภทและลักษณะของวรรณคดีไทยและศัพทที่ใชในทางวรรณกรรม
Art literature, Development of Thai literature since Sukhothai, Sri-ayuttha,
Thonburi, and present. Categories of Thai literature and vocabularies used in literature.
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มคอ.2
080203901 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ความสัมพันธ ของมนุษยและสังคม สังคมมนุษย และการตั้งถิ่ นฐาน การจัดระเบี ยบสั งคม
วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปญหาสังคมและการพัฒนาสังคม
Relationship between human beings and society, human society and
settlement, social organization, culture, social institutions, social changes, social problems,
and social development.
080303102 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
พฤติกรรมของบุคคลเมื่อปฏิสัมพันธกับผูอื่น การขัดเกลาทางสังคม ตัวตนทางสังคม การรูคิด
ทางสังคม เจตคติและการเปลี่ยนเจตคติ การคลอยตามและการเชื่อฟง อคติ ความกาวราว ความชอบพอ
และความใกลชิด การชวยเหลือ การโนมนาวใจ กลุมและกระบวนการกลุมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
การรวมมือและการแขงขันในบริบทสังคมไทยและอาเซียน
Individual behavior in interaction, socialization, social identity, social cognition,
attitude and attitude change, conformity and prejudice, aggression, conformity and intimacy,
altruism, persuasion, group and group process, cultural diversity, cooperation and
competition in Thai and ASEAN society contexts.
080303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ประวัติและแนวคิดเกี่ยวกับคาราโอเกะ ดนตรีเบื้องตน คอมพิวเตอรและโปรแกรมที่ใชเกี่ยวกับ
คาราโอเกะ การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ การเลือกเพลง การจัดทํารายการเพลง การตั้งจังหวะเพลง
การใชงานเสียงประกอบ การฝกรองเพลง การรองเพลงเดี่ยวและเพลงคู
History and concepts of karaoke, general knowledge of music, computer and
computer software for karaoke: nick karaoke, extreme karaoke, installation of appropriate
equipment and instrument, song selection and programming, rhythm setting, synchronized
karaoke and sound effect, singing practice both solo and duet singing.
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มคอ.2
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ประวั ติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิ คการเลน กฎ กติกา การเลื อกใชอุปกรณที่เหมาะสม
การฝกทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนบาสเกตบอล การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
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.
080303502 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ประวัติของกีฬาวอลเลยบอล เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม การฝก
ทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนวอลเลยบอล การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of volleyball, 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)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม การฝก
ทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนแบดมินตัน การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
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.
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องตนของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝงความรู
ความเขาใจและเจตคติที่ดี การเตนรําแบบละตินและแบบบอลรูม
History of dancing, basic dancing skills, dancing etiquette for developing knowledge,
understanding and positive attitudes, Latin dancing and ballroom dancing.
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มคอ.2
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเลน กฎ กติกา การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม การฝก
ทักษะเบื้องตนและสามารถนําทักษะไปใชในการเลนเทเบิลเทนนิส การเปนผูเลนและผูชมที่ดี
History of table tennis, techniques, rules, regulations, usage of proper
equipment, practice in basic skills and applying the skills to play games, good sportsmanship
and spectator.
080303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pètanque)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแขงขัน อุปกรณการแขงขัน การฝกทักษะพื้นฐาน
การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนน การจัดแขงขันกีฬาเปตอง การแขงขันกีฬาภายในชั้นเรียน
History of Petanque, rules, regulations, ethical standards for competition, playing
equipment, practice in basic skills: holding ball, throwing, hitting and counting points,
organizing competition programs and competition in class.
080303601 มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
หลักการและทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมของบุคคล การเขาใจตนเองและผูอื่น การพัฒนาตนเอง
การติ ดต อสื่ อสาร การทํ างานเป น ที ม ภาวะผู นํ า ความขั ดแย งและการบริ ห ารความขั ดแย ง สั งคม
วัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกตใชในการสรางมนุษยสัมพันธ
Principles and theories of human behavior, understanding individual and others,
self- evelopment, communication, teamwork, leadership, conflicts and conflict management,
society and culture, social etiquette, religious principles and application to enhance human
relations.

57

มคอ.2
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตพื้นฐาน พัฒนาการของชีวิตและ
พัฒนาการทางจริยธรรม ทฤษฎีความตองการ สุขภาพกายและสุขภาพจิต การรับรูความสามารถของตนและ
การเห็นคุณคาในตนเอง ความคิดสรางสรรค การเลือกคูครอง การบริหารชีวิต การทํางานที่มีความสุข
และหลักธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Definition and significance of life quality, basic life quality, moral development,
need theory, physical and mental health, perceived self-efficacy and self-esteem, creative
thinking, choosing a spouse, life management, work with happiness and Dharma principles for
development of life quality.
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
33
(Personality Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ การประเมินบุคลิกภาพ สุขภาพจิต
การปรับตัวและการบริหารความเครียด การปรับปรุงและการเสริมสรางบุคลิกภาพ บุคลิกภาพสูความเปน
ผูนํา ความฉลาดทางอารมณ การพูด การฟง พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม และการปฏิบัติตนตาม
มารยาทสังคม
Significance of personality development, theories of personality, personality
assessment, mental health, adjustment and stress management, personality towards
leadership, emotional intelligence, speaking, listening, assertive behavior, and conformity to
social etiquette.
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มคอ.2
080303609 สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Healthy Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
สุขภาพและการดูแลตนเอง ปจจัยที่เกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพตนเอง การดูแลตนเองในดาน
การสงเสริมสุขภาพ หลักการเกี่ยวกับการออกกําลังกายรูปแบบตางๆ การสรางเสริมสุขภาพและสมรรถภาพ
ทางกายเพื่ อสร างบุ คลิ กภาพและเป น การป องกั น โรคความดั น โลหิ ตสู ง โรคไขมั นในเลื อดสู ง โรคเครี ย ด
และโรคอวน การสรางโปรแกรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพใหเหมาะสมกับตนเอง และการมีสวนรวมใน
กิจกรรมการออกกําลังกาย โดยใชความรูเพื่อสรางความสมดุลทั้งรางกายและจิตใจ
Concepts of health and self-care, factors associated with self-care. Self-care in
health promotion, principle of exercise variations, health and physical fitness to promote
personality and protect from hypertension disease, hypercholesterolemia, and obesity,
stress, etc., exercise program for individuals and participation in physical activities, applying
knowledge to conduct balance between body and mind.
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ลั ก ษณะและวิ วั ฒ นาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู เ กี่ ย วกั บ กฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
Characteristics and evolution of law, types of law, legal knowledge about life
cycle in society and being good citizenship.
080203906 เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
เศรษฐศาสตรและการประยุกต ใชในการแกปญหาตางๆ ในการดําเนินชีวิตทั้งทางเศรษฐกิ จ
และสั งคม มี ศัก ยภาพไปสู การประกอบวิ ช าชี พ ต างๆ ได อ ย า งเหมาะสม เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาชี วิ ต ตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Economic framework and its applications to solve economic and social
problems as well as encouraging potential of careers based on sufficiency economic theory.
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080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
Prerequisite : none
ความสํ า คั ญ ของธุ ร กิ จ ในชี วิ ต ประจํ า วั น สภาพแวดล อ มทางธุ ร กิ จ ประเภทของธุ ร กิ จ
การจั ด การธุ ร กิ จ การจั ด การข อ มู ล และเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และ
ความรับผิดชอบตอสังคม
The essential of business in everyday life, business environment, types of
business, business management, business information technology management, business
ethics and social responsibility.
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3.2 ชื่อ – นามสกุล ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
เลขใบอนุญาตประกอบอาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ถามี)
นายชัยศาสตร สกุลศักดิ์ศรี

1*

(ชื่อเดิม นายเชิดชนินทร หมดมลทิน)

2

ภย. 18741
นายณัฐพงศ มกระธัช
สย. 9005

61
3
4

5

นายฐิติวัฒน ตรีวงศ
ภย. 31532
นายสิทธิโชค สุนทรโอภาส
สย. 5317

นายสรกานต ศรีตองออน
ภย. 14043

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ผลงานทาง
วิชาการ
(การ
คนควาวิจัย
/การแตง
ตํารา)

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่มี
ที่จะมีใน
อยู
หลั
กสูตร
แลว
ปรับปรุง

ผูชวย
ศาสตราจารย

ตามเอกสาร
หนา 63

10

15

ผูชวย
ศาสตราจารย

ตามเอกสาร
หนา 63

10

15

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 63

10

15

รอง
ศาสตราจารย

ตามเอกสาร
หนา 63

10

15

ผูชวย
ศาสตราจารย

ตามเอกสาร
หนา 63

10

15

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชาเอก
Ph.D. (Geotechnical Engineering)
M.Eng. (Soil Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (การบริหารงานกอสราง)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.ด. (การบริหารอาชีวศึกษา)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
น.บ. (นิติศาสตรบณ
ั ฑิต)
ค.อ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบัน/ประเทศ

ป
พ.ศ.

SAGA University, Japan
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตธัญบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2545
2541
2538
2554
2547
2545
2552
2542
2546
2538
2532
2550
2539
2546
2534

(* ลําดับที่ 1 ประธานหลักสูตร)

มคอ.2
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3.2.2 อาจารยผูรวมสอน
ลําดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
เลขใบอนุญาตประกอบอาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ถามี)

62

1

นายกิตติภูมิ รอดสิน
ภย. 22044

2

นายกีรติกานต พิริยะกุล
ภย. 23223

3

นางขวัญเนตร สมบัตสิ มภพ

4
5

6

นายจําเริญ โกศัลวิตร
ภย. 7173
นายจํารูญ หฤทัยพันธ
ภย. 12286

นายเจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร
ภย. 28152

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชาเอก
Ph.D. (Structural Engineering)
M.Eng. (Structural Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
D.Eng. (Civil Engineering)
M.Eng. (Geotechnical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
D.Sc. (Water and Wastewater
Engineering)
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (การบริหารงานกอสราง)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Ph.D. (Green Chemistry and
Environmental Technology)
M.Eng. (Water and Wastewater
Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบัน/ประเทศ
University of Melbourne, Australia
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยประเทศไทย
Ghent University, Belgium
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี
Cooperative program between Korea
Institute of Science and Technology and
University of Science and Technology,
Republic of Korea
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

2550
ผูชวย
2542 ศาสตราจารย
2540
2549
รอง
2542 ศาสตราจารย
2540
2550
รอง
2543 ศาสตราจารย
2541
2534
ผูชวย
2525 ศาสตราจารย
2549
อาจารย
2546
2550

2543

ผูชวย
ศาสตราจารย

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห)
ที่มี
ที่จะมีใน
อยู
หลักสูตร
แลว
ปรับปรุง

ตามเอกสาร
หนา 63

10

15

ตามเอกสาร
หนา 64

10

15

ตามเอกสาร
หนา 64

10

15

ตามเอกสาร
หนา 64
ตามเอกสาร
หนา 64

10

15

10

15

10

15

ตามเอกสาร
หนา 64

2542

มคอ.2
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ป
พ.ศ.

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ผลงานทาง
วิชาการ
(การคนควาวิจัย
/การแตงตํารา)

มคอ.2

3.2.2 อาจารยผูรวมสอน (ตอ)
ลํา
ดับ
ที่

ชื่อ – นามสกุล
เลขใบอนุญาตประกอบ
อาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ถามี)

8

นายนิรัตน แยมโอษฐ
ภย. 24248

9

นายสมิตร สงพิริยะกิจ
สย. 11161

10

นายอดิสรณ พงษสุวรรณ
ภย. 51200

63

7

นายชัยรัตน ธีระวัฒนสุข
ภย. 18910

สําเร็จการศึกษาจาก
คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก
D.Eng. (Geotechnical Engineering)
M.Eng. (Geotechnical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหลงน้ํา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
M.SC. (Civil Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
อส.บ. (เทคโนโลยีโยธา)

สถาบัน/ประเทศ
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
University of Southern California, USA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

2546
2540
2538
2544
2541
2546
2540
2538
2534
2550
2545

รอง
ศาสตราจารย

ตามเอกสาร
หนา 65

10

15

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 65

10

15

รอง
ศาสตราจารย

ตามเอกสาร
หนา 65

10

15

อาจารย

ตามเอกสาร
หนา 65

10

15

มคอ.2
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ป พ.ศ.

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ภาระการสอน
ผลงานทางวิชาการ (ชั่วโมง/สัปดาห)
(การคนควาวิจัย ที่มี ที่จะมีใน
/การแตงตํารา)
อยู หลักสูตร
แลว ปรับปรุง

มคอ.2
3.3 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย
3.3.1 นายชัยศาสตร สกุลศักดิ์ศรี
ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระดับนานาชาติ
Chaiyasat Sakulsaksri (2016), Influent of clay content on permeability of compacted
lateritic soil, KKU Engineering Journal, Volume 43, pp. 1-3.
3.3.2 นายณัฐพงศ มกระธัช
ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระดับชาติ
ไชยนันท รัตนโชตินันท, ณัฐพงศ มกระธัช, วีรชาติ ตั้งจิรภัทร, ชัย จาตุรพิทักษกุล และ กษิดิศ มานะ
พัฒนานุกุล (2559), สมบัติของคอนกรีตที่ทําจากวัสดุเหลือทิ้งอุตสาหกรรมที่มีกากแคลเซียมคารไบด
เถาปาลมน้ํามัน เถาแกลบเปลือกไม และมวลรวมรีไซเคิล, วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปที่
12, ฉบับที่3, หนา 37-52.
3.3.3 นายฐิติวัฒน ตรีวงศ
ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระดับนานาชาติ
Warapoj Meethom and Titiwat Triwong (2016), A Multi-attribute Urban Metro
Construction Excavated Soil Transportation Decision Making Model Based on Integrated
Fuzzy AHP and Integer Linear Programming, International Journal of Scientific
Engineering and Applied Science (IJSEAS), Volume 9, Issue 3, pp. 153-165.
3.3.4 นายสิทธิโชค สุนทรโอภาส
ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระดับชาติ
สิ ทธิ โ ชค สุ น ทรโอภาส และ นั ช ชา อภั ย พงศ (2559), แนวทางการพั ฒ นางานตี เ ส น จราจรของ
กรมทางหลวง, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 21 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีซ
จ.สงขลา, ระหวางวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559, หนา 1-5.
3.3.5 นายสรกานต ศรีตองออน
ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระดับชาติ
วสุรัตน ไชยนุวัติ, ศิวพันธ แซลิ้ม และ สรกานต ศรีตองออน (2558), การวิบัติของอาคารในประเทศ
ไทย รอบ 25 ป (2532-2556), วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปที่ 11, ฉบับที่ 1, หนา 103110.
3.3.6 นายกิตติภูมิ รอดสิน
ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระดับนานาชาติ
Kittipoom Rodsin (2015), Brittle Shear Failure Prevention of a Non-ductile RC Column
using Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP), Procedia Engineering, Volume 125,
pp. 911-917.
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มคอ.2
3.3 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย (ตอ)
3.3.7 นายกีรติกานต พิริยะกุล
ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระดับนานาชาติ
Keeratikan Piriyakul and Janjit Iamchaturapatr (2016), New Bio-Cement for Ground
Improvement, The 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative
Technology (ESIT) 2016, 21-23 April 2016, Angsana Laguna Phuket, Thailand, pp. 348353.
3.3.8 นางขวัญเนตร สมบัติสมภพ
ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระดับนานาชาติ
Kittipong Kunchariyakun, Suwimol Asavapisit and Kwannate Sombatsompop (2016),
Properties of autoclaved aerated concrete incorporating rice husk ash as partial
replacement for fine aggregate, Cement & Concrete Composites, Volume 55, pp. 11–16.
3.3.9 นายจําเริญ โกศัลวิตร
สอนวิชา
- 030613228
เขียนแบบโยธาและสถาปตยกรรม
(Civil and Architectural Drawing)
- 030613269
สหกิจศึกษา

1(0-3-1)
6(540 ชั่วโมง)

3.3.10 นายจํารูญ หฤทัยพันธ
ผลงานสิ่งประดิษฐที่เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
จํารูญ หฤทัยพันธ, อดิสรณ พงษสุวรรณ และ สมบูรณ คงสมศักดิ์ศิริ (2558), วัสดุกอสรางผสม
พลาสติกโฟม (Construction Materials Mixed with Foam Plastic), การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ
และเขารวมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ ” โดยสํานักงานคณะกรรมวิจัยแหงชาติ (วช.)
และ ไดรับรางวัล Special Awardจาก Malaysian Research & Innovation Society ประเทศ
มาเลเซีย, ระหวางวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ 2558 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล9)
เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.
3.3.11 นายเจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร
ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระดับนานาชาติ
Janjit Iamchaturapatr and Keeratikan Piriyakul (2016), Physical and Mechanical
Properties of Geopolymer Synthesized by Sludge from Public Water Treatment Plant,
The 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology
(ESIT) 2016, 21-23 April 2016, Angsana Laguna Phuket, Thailand, pp. 343-347.
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3.3 ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยของอาจารย (ตอ)
3.3.12 นายชัยรัตน ธีระวัฒนสุข
ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระดับนานาชาติ
Chairat Teerawattanasuk, Jindarat Maneecharoen, Dennes T. Bergado, Panich
Voottipruex, Gia Lam Le (2014), Root strength measurements of Vetiver and Ruzi
grasses, Lowland Technology International, Volume 16(2), pp. 71-80.
3.3.13 นายนิรัตน แยมโอษฐ
สอนวิชา
- 030613154 อุทกวิทยา (Hydrology)
- 030613124 ชลศาสตร (Hydraulics)
- 030613143 วิศวกรรมชลศาสตร (Hydraulic Engineering)
- 030613224 ปฏิบัติการชลศาสตร (Hydraulic Laboratory)

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

3.3.14 นายสมิตร สงพิริยะกิจ
ผลงานวิจัยที่เผยแพรในระดับนานาชาติ
Piti Sukontasukkul, Nutchayakorn Nontiyutsirikul, Smith Songpiriyakij, Koji Sakai and
Prinya Chindaprasirt (2016), Use of phase change material to improve thermal
properties of lightweight geopolymer panel, Materials and Structures, Volume
49, Issue 11, pp. 4637–4645.
3.3.15 นายอดิสรณ พงษสุวรรณ
ผลงานสิ่งประดิษฐที่เผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
จํารูญ หฤทัยพันธ, อดิสรณ พงษสุวรรณ และ สมบูรณ คงสมศักดิ์ศิริ (2558), วัสดุกอสรางผสม
พลาสติกโฟม (Construction Materials Mixed with Foam Plastic), การนําเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ
และเขารวมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ ” โดยสํานักงานคณะกรรมวิจัยแหงชาติ (วช.)
และ ไดรับรางวัล Special Awardจาก Malaysian Research & Innovation Society ประเทศ
มาเลเซีย, ระหวางวันที่ 2 – 5 กุมภาพันธ 2558 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล9)
เมืองทองธานี อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี.
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
หลักสูตรจัดใหการเรียนการสอนที่สงเสริมประสบการณภาคสนาม คือ วิชาการสํารวจภาคสนาม
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 ในภาคฤดูรอน นอกจากนี้ จากความตองการสงเสริมใหนักศึกษาในหลักสูตรมี
ความรู น อกห อ งเรี ย นและประสบการณ ใ นวิ ช าชี พ เบื้ อ งต น ก อ นเข า สู ก ารทํ า งานจริ ง ภายหลั ง สํ า เร็ จ
การศึกษา หลักสูตรจึงไดกําหนดรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจัดอยูในกลุมวิชาชีพบังคับ เปนวิชาฝกทักษะ
ประสบการณทํางานวิชชาชีพวิศวกรรมโยธารวมกันระหวางมหาวิทยาลัย ภาคอุตสาหกรรมการกอสราง
และหน ว ยงานรั ฐ และรั ฐ วิ ส าหกิ จ ต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข องในรู ป แบบสหกิ จ ศึ ก ษา ซึ่ ง นั ก ศึ ก ษาในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีจะตองเขาไปทํางานในสถานประกอบการจริง โดยมีชวงการออกสหกิจศึกษา
ในปการศึ กษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 มีร ะยะเวลาการทํางานทั้ งหมดไมน อยกวา 540 ชั่ วโมง ซึ่ งการ
ทํางานในสถานประกอบการจะอยูภายใตการกํากับดูแลและใหคะแนนรวมกันระหวางผูสอนวิชาสหกิจ
ศึกษาของภาควิชาตนสังกัดและอาจารยนิเทศสหกิจ และสถานประกอบการ (วิศวกรพี่เลี้ยง) และภายหลัง
เสร็จสิ้นสหกิจศึกษา นักศึกษาจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดลอมตนสังกัดเพื่อใชประกอบการวัดผล
และหลักสูตรยังจัดใหมีรายวิชาการสํารวจภาคสนามเพื่อเปนการฝกทักษะนักศึกษาวิศวกรรม
โยธาในการสํารวจ โดยเปนไปตามขอบังคับของสภาวิศวกร ที่กําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียน
รายวิชานี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ
ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บู ร ณาการความรู ที่ เ รี ย นมาเพื่ อ นํ า ไปแก ป ญ หาทางวิ ศ วกรรมโดยใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ใหเขากับสถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
การสํารวจภาคสนาม
สหกิจศึกษา

ภาคการศึกษาฤดูรอน ของชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปที่ 4

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
การสํารวจภาคสนาม
สหกิจศึกษา

จัดในเวลา 80 ชั่วโมง
จัดในเวลา 540 ชั่วโมง
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ในการทํ าโครงงานวิจั ย ในระดับ ปริ ญญาตรี หลั กสู ตรกํ าหนดให นั กศึ กษาสามารถเลื อกหั ว ข อ
โครงงานวิจัยดานวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอมไดอยางอิสระตามที่นักศึกษาสนใจ โดยตองมีอาจารย
ผู ส อนในภาควิ ช าในฐานะอาจารย ที่ ป รึ ก ษาเป น ผู ดู แ ลและให คํ า ปรึ ก ษาระหว า งการทํ า โครงงาน
อยางนอย 1 ทาน ซึ่งหัวขอโครงงานและรายละเอียดดานเนื้อหางานตองไดรับการเห็นชอบจากภาควิชา
กอนที่จะเริ่มดําเนินการวิจัยการประเมินผลการศึกษาจะยึดตามเนื้องานที่นักศึกษาไดนําเสนอไวในโครง
รางการทําวิจัยเปนหลัก โดยจะตองมีการนําเสนอผลงานหลังจากเสร็จสิน้ โครงงานแลวอยางนอย 1 ครั้ง
ตออาจารยผูสอนในภาควิชาและสงรายงานโครงงานวิจัยตอภาควิชา
5.1 คําอธิบายโดยยอ
รายวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีเปนการดําเนินงานการเตรียมรายงานโครงราง
ที่แสดงถึงวัตถุประสงคแนวความคิด วิธีการศึกษา แผนการทํางานและงบประมาณรายจายของโครงงาน
ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธานําเสนอเปนโครงรางปริญญานิพนธและนักศึกษาออกแบบสรางและทดสอบ
เพื่อฝกการคนควาและแกปญหาทางวิศวกรรมและนําเสนองานเปนรูปเลมปริญญานิพนธ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาตองสามารถออกแบบและดําเนินการวิจัยได สามารถแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหวาง
การทํ าวิ จั ย ตลอดจนสามารถอธิ บ ายผลการวิ จั ย ที่ เ กิ ดขึ้ น ได อย างมี เ หตุ ผ ลตามกระบวนการคิ ดทาง
วิทยาศาสตรสามารถทํางานรวมกัน มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร ในการ
ทําโครงงาน รวมไปถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการนําเสนอซึ่งทั้งหมดนี้ตองอยูในความดูแลและ
เห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิจัย
5.3 ชวงเวลา
ระยะเวลาในการทําโครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โดยปกติ คือ 6 เดือน โดยกําหนดให
นักศึกษามีการนําเสนอโครงรางการทําวิจัยในชวงตนของภาคการศึกษาที่ 2 ในปการศึกษาที่ 4 เพื่อขอ
ความเห็ น ชอบต อ กรรมการภาควิ ช าฯ และขออนุ มั ติ หั ว ข อ โครงงานวิ จั ย จากภาควิ ช าฯ ก อ นเริ่ ม
โครงงานวิจัย และนําเสนอผลงานพรอมกับสงรูปเลมงานวิจัยในภาคการศึกษาปลายของปการศึกษา
เดียวกัน
5.4 จํานวนหนวยกิต
โครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี จํานวน 2 หนวยกิต
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5.5 การเตรียมการ
การเตรียมการในการทําโครงงานวิจัยมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
(1) นักศึกษาสามารถปรึกษาหัวขอที่ตนเองสนใจรวมกับอาจารยภายในภาควิชา และเลือก
อาจารยที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในดานนั้นๆ
(2) นักศึกษาเสนอหัวขอที่สนใจเพื่ออนุมัติการเริ่มดําเนินโครงงานวจัยตอภาควิชา
(3) นักศึกษานําเสนอรางโครงรางการทําวิจัย (Proposal) ในรูปแบบสัมมนาและเอกสาร
ประกอบ
(4) อาจารยที่ปรึกษาและกรรมการของภาควิชาพิจารณาเพื่อปรับปรุงหรืออนุมัติ
(5) นักศึกษาสงขอเสนอโครงรางการทําวิจัยฉบับสมบูรณและเริ่มดําเนินการโครงงานวิจัย
(6) นักศึกษาสงรายงานความกาวหนาใหอาจารยที่ปรึกษาและกรรมการของภาควิชา
(7) นักศึกษานําเสนอผลงานการวิจัยในรูปแบบของสัมมนาและเอกสารประกอบ
(8) อาจารยที่ปรึกษาและกรรมการของภาควิชาพิจารณาเพื่อปรับปรุงหรืออนุมัติ
(9) นักศึกษาสงรายงานฉบับสมบูรณ
ทั้งนีก้ ารกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาขึ้นอยูกับการจัดแผนตารางเวลาพบอาจารยที่ปรึกษาของ
นักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา และใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโครงงานวิจัยแกนักศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ในการประเมินผลโครงงานวิจัย ภาควิชากําหนดใหมีการประเมินผลและใหคะแนนรวมทั้งสิ้น
4 สวน ไดแก 1) โครงรางการทําวิจัยและการนําเสนอ 2) รายงานความกาวหนาตามระยะเวลา
3) การนําเสนอผลงานการวิจัยในรูปแบบสัมมนาและเอกสารประกอบ และ 4) รายงานฉบับสมบูรณซึ่ง
กรรมการผูใหคะแนนในแตละหัวขอโครงการวิจัยประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาโครงงานวิจัย และ
อาจารยผูสอนในภาควิชาอีกอยางนอย 2 คน ซึ่งกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีของภาควิชา
แตงตั้งขึ้น โดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของอาจารยแตละทานที่สอดคลองกับหัวข อ
โครงการวิจัยเปนหลัก
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และ
ทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและ
ตอสังคมและปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวย
ความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
(2) มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อ
การประกอบวิชาชีพของตนและการศึกษาตอในระดับสูง
ขึ้น
(3) มี ค วามใฝ รู ใ นองค ค วามรู แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาอย า งต อเนื่ องสามารถพั ฒ นาองค
ความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไปเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนางาน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยน
ความรู ท างด า นเทคโนโลยี กั บ สถาบั น หรื อ หน ว ยงาน
ภายนอก
(4) มีความมุงมั่น คิดเปนทําเปนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค
และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม

(1) การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวของกับจริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
(2) เชิญผูเชี่ยวชาญมาถายทอดความรู
(1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี
(2) การเรีย นการสอนในภาคปฏิ บัติ จากการทดลอง
ในหองปฏิบัติการ และ/หรือ วิชาภาคสนาม
(3) การเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา
(1) การมอบหมายงานที่มีลักษณะใหมีการคนควาเพื่อ
จะสามารถสรางองคความรูดวยตนเอง

(1) การมอบหมายงานที่เปนโครงงาน เปนระบบครบ
วงจร การทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงาน คน
และเวลา
(2) การทํ ากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงาน คน และ
เวลา
(3) สร า งแรงจู ง ใจเพื่ อ เป น แรงเสริ ม ให ผู เ รี ย นได
แสดงออก
(5) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับ (1) การปฏิ บั ติ กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา โดยมี ก าร
ผู อื่ น มี ทั ก ษะในด า นการทํ า งานเป น หมู ค ณะสามารถ
มอบหมายงานเปนกลุมของแตละกิจกรรม ใหเปน
บริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสมและเปนผูมี
ระบบครบวงจร มีการจัดสรรงาน คน และเวลา
ทัศนคติที่ดีในการทํางาน
(2) จัดโครงการศึกษาดูงาน
(3) จัดโครงการสานสัมพันธนักศึกษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรมจริยธรรมเสียสละและ
ซื่อสัตยสุจริต
(2) มี วิ นั ย ตรงต อ เวลารั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและสั ง คมเคารพกฎระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ต า งๆ
ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนหมูคณะสามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิ เคราะห และประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคลองคกร
สังคมและสิ่งแวดลอม
(5) มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พและมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
รวมถึงเขาใจถึ งบริบททางสังคมของวิชาชีพวิ ศวกรรมในสาขาที่เกี่ยวของ ตั้งแตอดีตจนถึ ง
ปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการ
เขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตอง
มีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริ ย ธรรมในการสอนทุ ก รายวิ ช า รวมทั้ ง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมส งเสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เช น
การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวมและเสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
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2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐานวิทยาศาสตรพื้นฐานวิศวกรรมพื้นฐานและ
เศรษฐศาสตรเพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของและการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสมเชนโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทางปฏิบัติ
ดวยการทดลองในหองปฏิบัติการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือ
เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ(สหกิจศึกษา)
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
จะประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย
(5) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
(6) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(7) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิ ด วิ เคราะห และแก ไขป ญหาดานวิศวกรรมได อยางมี ร ะบบรวมถึ งการใช ขอมู ล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนข อมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิ ต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) กําหนดกรณีศึกษาที่ใหนักศึกษาจัดทํารายงานกลุม
(4) กําหนดที่มอบหมายใหนักศึกษา
(5) การทดลองในหองปฏิบัติการเพื่อใหเกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา สามารถทําไดโดยการออกขอสอบ
ที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกต
ความรูที่เรียนมาประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจาก
การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
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2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคม
ไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป น ผู ริ เ ริ่ มแสดงประเด็ น ในการแก ไขสถานการณ เ ชิ งสร างสรรค ทั้งส ว นตั ว และ
ส ว นรวมพร อ มทั้ ง แสดงจุ ด ยื น อย า งพอเหมาะทั้ ง ของตนเองและของกลุ ม รวมทั้ ง ให
ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับ ผิดชอบในการพัฒ นาการเรี ยนรูทั้งของตนเองและสอดคลองกั บ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาทหนาที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ ม สามารถปรั บ ตั ว และทํ า งานร ว มกั บ ผู อื่ น ทั้ ง ในฐานะผู นํ า และผู ต ามได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอม
ตอสังคม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงาน
กั บ ผู อื่ น ข า มหลั ก สู ต ร หรื อ ต อ งค น คว า หาข อ มู ล จากการสั ม ภาษณ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู มี
ประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนํา
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมิ น จากพฤติ ก รรมและการแสดงออกของนั ก ศึ กษาในการนํ า เสนอรายงานกลุ ม
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
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2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูดการเขียนและการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหและการสื่อสารนี้
อาจทํ าไดในระหว างการสอน โดยอาจให นักศึกษาแก ป ญหา วิเ คราะหป ระสิ ทธิ ภาพของวิ ธี
แกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษา
ในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าต า งๆ ให นั ก ศึ ก ษาได วิ เ คราะห ส ถานการณ จํ า ลอง และ
สถานการณ เ สมื อนจริ ง และนํ าเสนอการแก ป ญหาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู เ ทคนิ คการประยุ ก ต
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม
(2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตในการแกปญหาโจทยการคํานวณ
(3) ประเมิ น จากเทคนิ ค การนํ า เสนอโดยใช ท ฤษฎี การเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม โดยมีจิตสํานึกและจิตสาธารณะ
(2) มีความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
(3) มีภาวะผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) มีวินัย ตรงตอเวลา
(5) เคารพกฎ ระเบียบ และขอบังคับขององคกร
ความรู
(1) รูหลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
(2) สามารถใชความรูในการคิดวิเคราะหไดอยางเปนระบบ
(3) ติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอยางตอเนื่อง
(4) สามารถนําความรู หลักการ และทฤษฎีไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม
(5) สามารถบูรณาการความรูกับศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม
ทักษะทางปญญา
(1) มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองขอมูลอยางเปนระบบ
(2) สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห สังเคราะหขอมูลขาวสารได
(3) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถปรับใชองคความรูไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะหเพื่อกําหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาที่เหมาะสมได
(5) สามารถบูรณาการความรูแลวนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดตามความเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
(2) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และทํางานรวมกับผูอื่นได
(3) เขาใจและยอมรับถึงความแตกตางระหวางบุคคล และความแตกตางทางวัฒนธรรม
(4) รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองคกร
(5) ใชทรัพยากรอยางประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเทคนิคทางการคิดคํานวณ และนําไปใชอยางสมเหตุสมผล
(2) สามารถวิเคราะหและนําเสนอขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
(5) มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟง อาน และเขียน ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
o ความรับผิดชอบรอง
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
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020003104 ไฟฟาในชีวิตประจําวัน
(Electricity in Everyday Life)
020003123 จรรยาบรรณวิชาชีพ
(Professional Ethics)
030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษยสมัยใหม
(Modern Human Resource
Management)
030953103 การเปนผูป ระกอบการ
(Entrepreneurship)
030953106 ความคิดสรางสรรคสูการสรางนวัตกรรม
(Creative Thinking for Inovation)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
(Statistics in Everyday Life)
040603004 เว็บพื้นฐานและโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
(Web Fundamental and Web
Applications)
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ทักษะทางปญญา

o  o
o


2. ความรู

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

มคอ.2

1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
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080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)
080303102 จิตวิทยาสังคม
(Social Psychology)
080103115 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
(Thai Society and Culture in
Literature)
080103116 ไทยศึกษา
(Thai Study)
080103117 ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย
(Introduction to Thai Literature)
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
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080303401 คาราโอเกะ
(Karaoke)
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
080303509 เปตอง
(Pétanque)
080303601 มนุษยสัมพันธ
(Human Relations)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
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1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
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080203901 มนุษยกับสังคม
(Man and Society)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
(Law for Everyday Life)
080203906 เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Economics for Individual
Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
(Business and Everyday Life)
080303609 สุขภาพเพื่อชีวิต
(Healthy Life)
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3.2 ผลการเรียนรูในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยสุจริต
(2) มี วิ นั ย ตรงต อ เวลา รั บ ผิ ด ชอบต อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ต า งๆ
ขององคกรและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคม
และสิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู และความเขาใจเกี่ ยวกับ หลั กการที่สํ าคั ญ ทั้งในเชิ งทฤษฎีและปฏิ บัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเ คราะห และแกไขปญหา ดว ยวิ ธีการที่ เหมาะสม รวมถึ งการประยุกต ใช เครื่ องมือที่
เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิ ด วิ เ คราะห และแก ไ ขป ญ หาด า นวิ ศ วกรรมได อ ย างมี ร ะบบ รวมถึ ง การใช ข อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) จินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และ
ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
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มคอ.2
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ได อย างมี ป ระสิทธิ ภ าพ สามารถใช ความรู ในสาขาวิ ชาชี พมาสื่ อสารตอสั งคมได ในประเด็ น ที่
เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ
อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการเรี ย นรู ทั้ ง ของตนเอง และสอดคล อ งกั บ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) รูจั กบทบาท หนาที่ และมี ความรั บ ผิดชอบในการทํ างานตามที่ มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มี จิ ต สํ านึ กความรั บ ผิ ดชอบด า นความปลอดภั ย ในการทํ างาน และการรั ก ษาสภาพแวดล อ ม
ตอสังคม
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มี ทั ก ษะในการวิ เ คราะห ข อ มู ล สารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร ห รื อ การแสดงสถิ ติ ป ระยุ ก ต ต อ
การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุ กต ใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อสาร ที่ ทันสมั ย ได อย างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญญลักษณ
(5) สามารถใช เ ครื่ อ งมื อการคํ านวณและเครื่ องมื อ ทางวิ ศ วกรรม เพื่ อ ประกอบวิ ช าชี พ ในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
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มคอ.2

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1. การกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)
เดิมหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555 มีการกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวัง (Effective Learning Outcomes: ELO) ของหลักสูตร
แยกออกจากเอกสารหลักสูตร มคอ.2 แตในชวงปการศึกษาที่ผานมา (พ.ศ. 2558) มหาวิทยาลัยภายใตการ
กํากับดูแลของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไดมีนโยบายใหผูบริหารหลักสูตรฯ กําหนด ELO ของ
หลักสูตรใหเห็นชัดเจน ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและเทคโนโลยีภายใตการกํากับดูแลโดยภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอมไดตอบรับ
นโยบายในเรื่องดังกลาวและเห็นรวมกันในการพิจารณาขอกําหนด ELO ใหปรากฏเห็นชัดเจน และมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร ซึ่งวัตถุประสงคของหลักสูตรตามที่ระบุในเอกสาร มคอ.2 มีจํานวน
6 ขอ คือ
วั ตถุ ป ระสงค ที่ 1 เพื่ อผลิ ต บั ณฑิ ต ที่ มีความรู ความสามารถและสมรรถนะในด า นการปฏิ บั ติง านทาง
วิศวกรรมโยธา
วัตถุประสงคที่ 2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกตองคความรูและเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับงานดาน
วิศวกรรมโยธา
วัตถุประสงคที่ 3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมในดานวิศวกรรมโยธา
วัตถุประสงคที่ 4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเชิงปฏิบัติผานความรวมมือกับภาคอุตสาหกรรมการกอสราง
และองค กรหรื อหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องกั บ วิ ช าชี พวิ ศ วกรรมโยธา และเสริ มสร างให
บัณฑิตมีวิสัยทัศนในการเปนผูประกอบการและการลงทุน
วัตถุประสงคที่ 5 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจิตสํานึกในการใฝเรียนรู สามารถเรียนรูไดดวยตนเองและเรียนรู
อยางตอเนื่อง ตลอดจนสามารถศึกษาตอในขั้นที่สูงกวาขึ้นไปได
วัตถุประสงคที่ 6 เพื่อปลูกฝงความเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีในงานอาชีพวิศวกรโยธาแก
บัณฑิต ตลอดจนการปลูกฝงสํานึกความรับผิดชอบที่ดีของตนเองในวิชาชีพวิศวกรรม
โยธาตอสังคมและสิ่งแวดลอม โดยยึดมั่นในความปลอดภัยและกฎหมาย
วัตถุประสงคทั้ง 6 ขอ ไดถูกนํามากําหนด ELOs ของหลักสูตรวิศวศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
โยธาและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยผานขบวนการกลั่นกรองความคิดเห็นและมีมติเห็นชอบ
รวมกัน โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตรและประกาศไว ให ทราบโดยทั่วกั นในรู ปแบบเอกสารแนบไว
ในหลักสูตร โดย ELOs ของหลักสูตร จะแบงออกเปนผลการเรียนรูที่คาดหวังดานความรูและทักษะเฉพาะ
ทาง (Specific Outcome: S) และผลการเรีย นรู ที่คาดหวังดานความรูและทักษะทั่ วไป (Generic
Outcome: G) ซึ่งมีใจความและรายละเอียดกําหนดไว ดังนี้
ELO 1. (S)

มีความรูเกี่ยวกับคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ องคความรูพื้นฐานและเฉพาะ
ทางทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติที่เหมาะสมที่สามารถนําไปประยุกตใชในงานวิศวกรรมโยธา
สําหรับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา หรือการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไปได
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ELO 2. (S)

มคอ.2
มีความสามารถในการออกแบบและวิเคราะหโครงสรางทางวิศวกรรมโยธาโดยสามารถใช
องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรมโยธารวมกับเทคโนโลยีได

ELO 3. (G/S) มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคมและใสใจตอสิ่งแวดลอม และ
ปฏิบัติตนตามกฎหมายภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมโยธาดวยความซื่อสัตยสุจริต
ELO 4. (G/S) ตองมีความสามารถในการแกไขปญหาทางวิศวกรรมโยธา สามารถศึกษาหาองคความรู
และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีความสามารถใน
การทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการ
ทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
ELO 5. (G)

มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิคทางวิศวกรรม
โยธา สําหรับการติดตอสื่อสาร ตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศได

ELO 6. (S)

มี ทักษะเชิ งปฏิ บั ติผ านความร ว มมื อกั บ ภาคอุ ตสาหกรรมการก อสร างและองค กรหรื อ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพวิศวกรรมโยธา และเสริมสรางใหมีวิสัยทัศนในการเปน
ผูประกอบการและการลงทุน

2. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ครอบคลุมความรูและทักษะทั่วไป รวมถึงความรูและทักษะเฉพาะทาง
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) ทั้ง 6 ขอ ตามขอ 1. ถูกกําหนดใหครอบคลุมความรู
ทักษะทั่วไปและทักษะเฉพาะทาง ซึ่งหลักสูตรไดจัดใหคณะกรรมการประจําหลักสูตรซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิศวกรรมโยธาประชุมรวมกันเพื่อพิจารณาความคลอบคลุมของ ELOs ตอเนื้อหากําหนดในหลักสูตร
และมีมติเห็นชอบวา ELOs ที่กําหนดไวมีความครอบคลุมความรูและทักษะทั่วไป ความรูและทักษะเฉพาะ
ทางวิศวกรรมโยธา รวมถึงการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Co-operative education) ที่สงเสริม
ใหเกิดการประยุกตใชเทคโนโลยีผานทักษะปฏิบัติจริงรวมกับภาคอุตสาหกรรมการกอสราง (สําเนาเอกสาร
เรื่อง ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ELO (Expected Learning Outcome อางอิง : มติที่ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดลอม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งพิเศษ ที่ 1/2560 วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560) ซึ่ง
คณะจั ดทําและดําเนินงานหลักสู ตรได กําหนดกลุมวิ ชาและรายวิ ชาให มีความสอดคลองครอบคลุ มและ
สะท อ นถึ ง จุ ด มุ ง เน น ที่ สํ า คั ญ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นวั ต ถุ ป ระสงค แ ละข อ กํ า หนด ELOs ของหลั ก สู ต ร
ผานขอบังคับการศึกษาตามรายละเอียดวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งคลอบคลุมวิชา
เฉพาะพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมทั่วไปและพื้นฐานทางวิศวกรรม
โยธา วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา วิชาประสบการณภาคสนาม และกลุมวิชาเลือกที่เปนความรูเฉพาะดาน
วิ ศ วกรรมโยธาและเทคโนโลยี ดั ง ระบุ ไ ว ใ นเอกสาร มคอ.2 หมวดที่ 3 ระบบการจั ด การศึ ก ษา
การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
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มคอ.2
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวังสะทอนความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย
หลั ก สู ต รภายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลและดํ า เนิ น งานโดยคณะกรรมการประจํ า หลั กสู ต ร กํ า หนดให
มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิต ซึ่งสะทอนถึงผลการเรียนรูที่คาดหวังในดานตาง ๆ ของผูเรียนทั้งในดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความรูทักษะเฉพาะทางที่เกี่ยวของกับบัณฑิตและนักศึกษาของหลักสูตรตลอดจน
เก็บข อมูลจากผู ใชบัณฑิต ผ านการสอบถามจากสถานประกอบการที่รั บนักศึกษาเขาปฏิบัติสหกิจ ศึกษา
โดยอาจารยนิเทศจากภาควิชา
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มคอ.2
4. ตารางแสดงความสัมพันธระหวางผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs)
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6
(S)
(S) (G/S) (G/S) (G)
(S)

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
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1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ขององคกร
และสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ
ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร สังคมและ
สิ่งแวดลอม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
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มคอ.2
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6
(S)
(S) (G/S) (G/S) (G)
(S)

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
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2. ดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้น ฐาน วิทยาศาสตรพื้น ฐาน วิศวกรรมพื้น ฐาน และ
เศรษฐศาสตร เพื่ อการประยุ ก ต ใ ช กั บ งานทางด า นวิ ศ วกรรมศาสตร ที่ เ กี่ ย วข อ ง และการสร า ง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะดานทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ
ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
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มคอ.2
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6
(S)
(S) (G/S) (G/S) (G)
(S)

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
3. ทักษะทางปญญา
(1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(3) สามารถคิ ด วิ เ คราะห และแก ไ ขป ญ หาด า นวิ ศ วกรรมได อ ย า งมี ร ะบบ รวมถึ ง การใช ข อ มู ล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) จินตนาการและความยืดหยุน ในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอ
การเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
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มคอ.2
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6
(S)
(S) (G/S) (G/S) (G)
(S)

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสว นตัว และสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทางวิชาชีพ
อยางตอเนื่อง
(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุม
สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม
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มคอ.2
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6
(S)
(S) (G/S) (G/S) (G)
(S)

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ
แกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
(3) สามารถประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ที่ ทั น สมั ย ได อ ย า งเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญญลักษณ
(5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรม
ที่เกี่ยวของได
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มคอ.2
5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs) จากหลักสูตรสูรายวิชา
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6
(S)
(S) (G/S) (G/S) (G)
(S)

รายวิชา
040113001
040113002
040203111
040203112
040203211
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040313005
040313006
040313007
040313015
030613120

เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
ฟสิกส 1
(Physics I)
ปฏิบัติการฟสิกส 1
(Physics Laboratory I)
ฟสิกส 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟสิกส 2
(Physics Laboratory II)













ความแข็งแรงของวัสดุ
(Strength of Materials)
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มคอ.2
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6
(S)
(S) (G/S) (G/S) (G)
(S)

รายวิชา
030613125
030613124
030613130
030613140
030613141
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030613143
030613144
030613146
030613147
030613154

ธรณีวิศวกรรม
(Engineering Geology)
ชลศาสตร
(Hydraulics)
ทฤษฎีโครงสราง
(Theory of Structures)
การวิเคราะหโครงสราง
(Structural Analysis)
สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมโยธา
(Differential Equation for Civil Engineering)
ปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics)
วิศวกรรมชลศาสตร
(Hydraulic Engineering)
ขอกําหนดสัญญาและการประมาณราคากอสราง
(Specifications, Contracts, and Cost Estimation)
วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
(Water Supply and Sanitary Engineering)
อุทกวิทยา
(Hydrology)
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มคอ.2
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6
(S)
(S) (G/S) (G/S) (G)
(S)

รายวิชา
030613165
030613166
030613170
030613175
030613176
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030613177
030613178
030613180
030613190
030613191
030613192
030613193

วิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering)
การบริหารงานกอสราง
(Construction Engineering and Management)
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
(Prestressed Concrete Design)
วิศวกรรมขนสง
(Transportation Engineering)
ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
(Safety in Civil Engineering and Technology Work)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environment Impact Assessment)
ระเบียบวิธีวิจยั สําหรับวิศวกรรมโยธา
(Research Methodology for Civil Engineering)
พลศาสตรของโครงสรางและวิศวกรรมแผนดินไหว
(Structural Dynamics and Earthquake Engineering)
การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธเี มทริกซ
(Matrix Structural Analysis)
วิศวกรรมขนสงทางราง
(Railway Engineering)
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
(Water Resources Engineering)
วิศวกรรมการระบายน้ํา
(Drainage Engineering)
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มคอ.2
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6
(S)
(S) (G/S) (G/S) (G)
(S)

รายวิชา
030613224
030613225
030613228
030613243
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030613265
030613267
030613268
030613269
030613322
030613325
030613335
030613338

ปฏิบัติการชลศาสตร
(Hydraulic Laboratory)
การสํารวจภาคสนาม
(Field Surveying)
เขียนแบบโยธาและสถาปตยกรรม
(Civil and Architectural Drawing)
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanic Laboratory)




ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering Laboratory)
พื้นฐานโครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
(Basic Civil Engineering and Technology Project )
โครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
(Civil Engineering and Technology Project )
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
เทคโนโลยีคอนกรีต
(Concrete Technology)
การสํารวจ
(Surveying)
การสํารวจเสนทาง
(Route Surveying)
เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร
(Computer-aided Drafting for Civil Engineering)
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มคอ.2
ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6
(S)
(S) (G/S) (G/S) (G)
(S)

รายวิชา
030613342
030613348
030613350
030613360
030613363
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030613388
030613394

วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
(Civil Engineering Materials and Testing)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง
(Construction Engineering Technology)
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
การออกแบบไมและเหล็ก
(Timber and Steel Design)
วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)
การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
(Computer Application for Civil Engineering and Technology)
การจําลองสารสนเทศอาคารในงานวิศวกรรมโยธา
(Building Information Modelling in Civil Engineering)
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มคอ.2
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
- การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
- การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อใชในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูของนักศึกษา
- มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิ ต ที่ ทําอย างต อเนื่ องและนํ าผลวิ จัยที่ ไดย อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยาง
ตอไปนี้
(1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู ป ระกอบการ โดยการขอเข าสั มภาษณ หรื อ การส งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น
ในคาบระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึ กษาอื่ น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมี โอกาสใน
ระดั บความพึ งพอใจในดานความรู ความพร อม และสมบัติดานอื่ น ๆ ของบัณฑิ ตจะจบ
การศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
(5) การประเมินจากนักศึ กษาเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความ
พรอมของนักศึ กษาในการเรียน และสมบั ติอื่นๆ ที่เกี่ย วของกั บกระบวนการเรียนรู และ
การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนสิทธิบัตร (ข) จํานวนรางวัลทาง
สังคมและวิชาชีพ (ค) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ และ (ง) จํานวน
กิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
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มคอ.2
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
จัดใหมีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิ ชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายในภาควิชาเพื่อทบทวน แลกเปลี่ยน และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารยแตละทาน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
(1) สงเสริมใหมีการทํางานรวมกับหนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาความกาวหนาและแลกเปลี่ยน
ความรูกับนักวิจัยหรือนักวิชาการในหนวยงานตางๆ
(2) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
(3) สงเสริมและจูงใจใหอาจารยสรางผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถเผยแพรไดทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
(4) สงเสริมใหมีสวนรวมในกิ จกรรมบริการวิ ชาการแกหน วยงานภายนอกที่ เกี่ย วของกั บ
วิชาชีพวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม สงเสริมกิจกรรมสังคมและชุมชนที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาความรูและคุณธรรม
(5) กระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการและสงเสริมใหขอตําแหนงทางวิชาการ
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มคอ.2
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จัดใหมีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาทุกๆ 5 ป โดยจะปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานไดตอเนื่อง ซึ่งการประกันคุณภาพหลักสูตรเปนการดําเนินการภายใตการ
กํ า กั บ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2558 และการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA โดยมีรายงานผลการดําเนินการตาม
เกณฑดังกลาวทุกป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกขอ
และผานการประเมินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตรตามวงรอบที่กําหนด
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
1) ผลการประเมินผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
 


2) จั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง (SAR) ประเมิ น ตาม
 


เกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร
3) ไดรับการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA

ระดับหลักสูตร*
4) มีการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด**

หมายเหตุ * การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับหลักสูตร (ใหอิงขอมูลการวางแผนการดําเนินการทีไ่ ด
แจงตอกรรมการสวนงาน/สภากรรมการวิชาการ)
** การปรับปรุงหลักสูตร ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมตั ิ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย
เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6)

2. บัณฑิต
2.1 หลักสูตรจัดใหมีการสํารวจและวิเคราะหประมาณการความตองการแรงงานในดานวิศวกรรมโยธา
ประจําป จากขอมูลภาวการณไดงานทําของบัณฑิตที่จบการศึกษาและอัตราการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งในขณะจัดทําหลักสูตรปรับปรุงฉบับนี้ ขอมูลรายงานภาวการณไดงานทํา
ภายในระยะเวลา 1 ป ยอนหลังของบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ในชวงระหวางป 2555 ถึง 2559 พบวามีไมนอยกวารอยละ 80 ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงความตองการของตลาดแรงงานวิชาชีพวิศวกรรมโยธาที่สูงในชวงเวลาที่ผานมา และ
ในขณะที่ปจจุ บันนโยบายของภาครัฐ ที่ระบุ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสั งคมแหงชาติ ฉบั บที่ 11
(พ.ศ. 2560 – 2564) และตอเนื่องไปยังแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ ฉบับ ที่12 (พ.ศ.
2560 – 2564) ยั งคงให การสนั บสนุน การพัฒ นากํ าลั งพลและงบประมาณในการพั ฒ นาโครงการ
กอสรางสิ่งปลูกสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานและโครงการกอสรางในเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกจํานวนมาก
ซึ่งคาดการณวาตลาดแรงงานวิชาชีพยังมีความตองการบัณฑิตในสาขาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
ที่จะสําเร็จการศึกษาในระหวางป พ.ศ. 2560 – 2564
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มคอ.2
2.2 หลักสูตรภายใตการกํากับดูแลโดยภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม และการใหความ
สนับสนุนและความรวมมือของคณะผูบริหารงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดใหมีแผนการ
จัดการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใชเปนขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรและ
เนื่องจากสายงานดานวิศวกรรมโยธานั้นเปนสายงานเฉพาะ ที่ตองอาศัยการเรียนรู และประสบการณ
ตรงควบคูไปดวย จึงทําใหปริมาณบัณฑิตในแตละป ยังมีจํานวนไมเพียงพอตอตลาดแรงงาน อยางไร
ก็ตามภาควิชามีนโยบายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองใหผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
มากที่สุด โดยอาศัยชองทางการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษา (สหกิจศึกษา) ในระดับปริญญาตรี
ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ภาควิชามีการติดตามผลและประเมินผลปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาที่ไป
ปฏิบัติงาน ณ หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตางๆ ที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาผานอาจารย
นิเทศที่เปนอาจารยผูเชี่ยวชาญชํานาญงานในสาขาวิชาชีพของภาควิชาโดยขอเสนอแนะตางๆ จะถูก
นํามาหาแนวทางปรับ ปรุ ง และอาศัย การติ ดตอสื่ อสารกับ ศิ ษย เ ก าที่ กระจายอยู ตามองค กรต างๆ
รวมทั้งเปนสื่อกลางในการอธิบายหรือแนะนําใหนักศึกษาและผูฝกงานเขาใจและทํางานรวมกันใหมี
ประสิทธิผลมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อประโยชนตอความสัมพันธหรือการสมัครงานเมื่อนักศึกษาจบการศึกษา
ตอไป ซึ่งจะเห็นไดวานักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม บางสวนหลังจาก
การออกสหกิจศึกษาในชั้นปที่ 4 มีการสานตอการทําโครงงานวิจัยดานวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และในบางครั้งเมื่อจบการศึกษานักศึกษาสามารถเขาทํางานใน
สถานประกอบการนั้นไดทันทีจากความสัมพันธและการทํางานที่เกี่ยวเนื่องกันตอมา และใชเวลานอย
ในการเรียนรูสายงานนั้นๆในการทํางานใหมีประสิทธิผล
3. นักศึกษา
3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ในขอใดขอหนึ่ง
3.1.1 สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ในสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือเทียบเทา
3.1.2 สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาชางกอสราง ชางโยธา ชางสํารวจ
หรือสาขาวิชาที่เทียบเทากันได
3.1.3 หรือคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือวาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
3.2 การคัดเลือกนักศึกษาเขารับการศึกษาผานทางการสอบแขงขันแบบสอบตรง สอบแอดมิชชัน และ
การคัดเลือกผานระบบโควตา
3.3 ภาควิชาเปดรายวิชาใหกับนักศึกษาในแตละชั้นปสอดคลองกับภาระการเรียนที่ระบุในหลักสูตร
3.4 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
มีการแต งตั้ งอาจารย ที่ปรึ กษาทางวิ ชาการให แก นั กศึ กษาทุ กคน โดยอาจารย ที่ป รึ กษาจะ
กําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษาเพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได โดยจัดระบบการประสานงานและนัดหมาย
อยางเปนระบบ
3.5 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินการศึกษาในรายวิชาใด นักศึกษาสามารถ
ยื่นคํารองเพื่อขอดูกระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูผลคะแนน และวิธีการประเมินของอาจารย
ในแตละรายวิชาได
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3.6 แนวทางการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถแยกเปนขอไดดังนี้
3.6.1 ควรเชิ ญ ผู เ ชี่ ย วชาญจากภาคธุ ร กิ จ หรื อ ภาคอุ ต สาหกรรมก อ สร า งที่ มี ป ระสบการณ ต รง
ในรายวิชาตางๆ มาเปนอาจารยพิเศษหรือวิทยากร เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
3.6.2 ควรมีผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการที่มีความรูเกี่ยวฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบ
3.6.3 สงเสริมใหนักศึกษามีการรวมกิจกรรมการแขงขันเพื่อเพิ่มทักษะดานวิชาการหรือวิชาชีพ
4. อาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
4.1.1 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
- สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญญาเอก ทางสาขาวิ ช าวิ ศวกรรมโยธา หรื อ สาขาวิ ช าที่
เกี่ ย วข อง หรื อสาขาวิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล อ ม หรื อ สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยคุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี ตองสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ หรือ
- สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือ
สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ ง อย า งน อ ย 2 ระดั บ มี ป ระสบการณ ก ารสอนทางสาขาวิ ช า
วิ ศ วกรรมโยธาหรื อ สาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ ง เป น อย า งน อย 5 ป และผ า นการอนุ มั ติ
เห็นชอบโดยภาควิชา
- ไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม ในระดับภาคีวิศวกร เปนอยางนอย
4.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
4.1.3 มีความรู มีทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน วางแผนบุ คลากรที่ จ ะทํ างานตามกิ จ กรรมที่ กํ าหนดในหลั กสู ต ร มี การกํ ากั บ ดู แลความ
รั บ ผิ ด ชอบต อ งานในหน า ที่ ข องบุ ค คลากร จั ด ร ว มประชุ ม ประเมิ น ผลและให ค วามเห็ น ชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวมรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
มีกระบวนการทบทวน ปรึกษาหารือแนวทางที่เกิดปญหา และปรับการมอบหมายงานเพื่อที่จะทําให
บรรลุเปาหมายตามผลการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค
4.3 การพัฒนาอาจารย
มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหมวดที่ 6 และคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
อาจารยประจําและอาจารยผูสอนในหลักสูตร เปนไปตามขอกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.4 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
มี น โยบายในการเชิ ญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอก (ทั้ ง ในและต างประเทศ) มาร ว มสอนใน
บางหัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง
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5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 นําผลการสํารวจความพึงพอใจของผู มีสว นไดส วนเสียต อบัณฑิต มาประกอบการปรับ ปรุงพัฒนา
เนื้อหาที่ทําการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับผูใชงานบัณฑิต
5.2 การเขารวมการแขงขันในกิจกรรมตางๆ ทางดานวิชาการและวิชาชีพเพื่อใหเกิดสงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของนักศึกษาในทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาของนักศึกษา
5.3 การดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนจะปฏิบัติตามตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร CUPT
QA ในสวนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีเกณฑการประเมินดังนี้
5.3.1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
5.3.2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
5.3.3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
5.3.5 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบ
ทุกรายวิชา
4) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการดํ า เนิ น การของ
ประสบการณภาคสนาม (ถ ามี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลั ง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังป
การศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8) อาจารยใหม (ถามี) ตองไดรับการปฐมนิเทศ/คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ
หนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม
นอยกวารอยละ 70 หรือ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 หรือ
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 70 หรือ
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 จัดเตรียมพื้นที่สําหรับนักศึกษาใชในการเรียนรูหรือคนควานอกเวลาเรียน
6.2 จัดเตรียมความพรอมของอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ
6.3 สงเสริมใหมีการจัดโครงงานยอยในรายวิชาทางดานวิชาชีพ เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดนําความรูทาง
ทฤษฎีมาสูการปฏิบัติและใชงานจริง
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

1. อาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รอย า งน อ ยร อ ยละ 80 มี ส ว นร ว มในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา(ถา
มี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํา รายงานผลการดํ าเนิ นการของรายวิช า และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5. จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กํา หนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา มี) อย างนอ ยร อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู จากผลการประเมิ น การดํ า เนิ น งานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มตี อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบงชี้ (ตัว)
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มคอ.2
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามีความ
เขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาวขางตน
แลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไมสามารถทํา
ใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมใน
เนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และ
การใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนอยูชั้นปที่ 4 และอาจตองออก
ปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา เปนเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเปนชวงเวลาที่อาจารยจะไปนิเทศก
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความรับผิดชอบ
และยั งออนดอยในด านใด และรับฟ งความคิดเห็น จากผูใชบั ณฑิตหรือสถานประกอบการ ซึ่ งจะมีการ
รวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการ
เรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจํ า ป ตามตั ว บ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมสําหรับหรับแตละชั้นป
การศึ กษา ว า นักศึ กษาหรื อว าที่บั ณฑิ ต สามารถบรรลุ มาตรฐานผลการเรี ยนรู ตามที่ คาดหวังไว ห รือไม
รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป
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มคอ.2

ภาคผนวก
เอกสารที่ใสในภาคผนวก ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร
รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เกณฑการพิจารณานักศึกษาสหกิจศึกษา
แบบ ล.4 แสดงแบบฟอรมการปรับปรุงแกไขหลักสูตร โครงสรางหลักสูตรไมเปลี่ยนแปลง
ขอมูลแสดงเปรียบเทียบเนื้อหาที่เปนไปตามที่สภาวิศวกรกําหนด
ขอมู ล แสดงการเปรี ย บเที ยบโครงสร างหลั กสู ตร และองค ความรู ในแต ล ะด านตามที่ กําหนดไว ใน
รายวิชาของหลักสูตร ที่เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (มคอ.1)
พ.ศ. 2553
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
ใสในเลมหลักสูตรตอนสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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มคอ.2

ภาคผนวกที่ 1
แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของหลักสูตร
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มคอ.2
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มคอ.2

ภาคผนวกที่ 2
รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
(โครงสรางรหัสวิชา 9 หลัก)
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มคอ.2
หลักเกณฑการกําหนดโครงสรางรหัสวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
โดยเริ่มใชกับหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงที่จะเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2554 เปนตนไป
หลักที่ 1– 2
คณะ
03 = วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักที่ 3–4

หลักที่ 5

หลักที่ 6

ภาควิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
06 = เทคโนโลยี 1 = วิศวกรรมโยธา 3 = ปริญญาตรี
วิ ศ วกรรมโยธาและ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี 5 = ปริญญาโท
สิ่งแวดลอม
(CvET)
7 = ปริญญาเอก
2 = เทคโนโลยี
วิ ศ วกรรมก อ สร า ง
(MCET)
3 = การจัดการ
ดานวิศวกรรมและ
สิ่งแวดลอมในเมือง
(MUEM)
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หลักที่ 7

หลักที่ 8–9

1 = วิชาทฤษฎี
ชั้นปที่ 1
2 = วิชาปฏิบัติ
ชัน้ ปที่ 2
3 = วิชางานประลอง ชัน้ ปที่ 3
ชั้นปที่ 4

19 – 00
39 – 20
59 – 40
100 – 60

มคอ.2

ภาคผนวกที่ 3
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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มคอ.2
รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจนจิต
2. รองศาสตราจารย ดร.จักรพงษ

เอี่ยมจตุรภัทร
พงษเพ็ง

3. ศาสตราจารย ดร.สุขสันติ์

หอพิบูลสุข

4. คุณประสบ

กระแสสินธุ

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยศาสตร สกุลศักดิ์ศรี
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สรกานต ศรีตองออน
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ประธานกรรมการ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมการกอสราง
และการจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
อาจารยประจําสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ประธานกรรมการ
บริษัท วรมัน แอนด แอสโซซิเอทศ คอนซอล
แทนส จํากัด
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

มคอ.2
สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

111

มคอ.2

112

มคอ.2

ภาคผนวก 4
เกณฑการพิจารณานักศึกษาสหกิจศึกษา
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ2552 .ศ.
และฉบับที่ปรับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554

113

มคอ.2
เกณฑการพิจารณานักศึกษาสหกิจศึกษา
นักศึกษาตองเขาอบรมเตรียมสหกิจศึกษา จํานวน 30 ชั่วโมง ตามที่ภาควิชา/วิทยาลัย
จัดอบรมให สําหรับนักศึกษาที่ไมไดเขาอบรมเตรียมสหกิจศึกษา จะไมสามารถเขาโปรแกรมสหกิจศึกษาได
ในกรณีที่นักศึ กษามีคุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศวาดวยสหกิ จศึกษาของมหาวิทยาลั ย
หรือเกิดเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเปนใดๆ ที่พิจารณาแลวทําใหนักศึกษาไมสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจ
ศึ ก ษาได ให นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นออกฝ ก งานในภาคฤดู ร อ นวิ ช า 030613270 ประสบการณ วิ ช าชี พ
(Professional Training) 3(0-270-0) และใหเลือกลงทะเบียนรายวิชาในกลุมวิชาชีพ วิชาเลือกเฉพาะดาน
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต เพื่อทดแทนหนวยกิตที่ขาดหายไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับดุลพินิจของคณะกรรมการวิชาการ
ของภาควิชาฯ และตองผานความเห็นชอบจากคณะตนสังกัด และไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย

030613270 ประสบการณวิชาชีพ
3(0-270-0)
(Professional Training)
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบจากภาควิชา
Prerequisite : With the approval by the department
การฝกงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและเอกชน หรือหนวยงานภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
กั บ สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธาและเทคโนโลยี โดยความเห็ น ชอบของภาควิ ช า นั ก ศึ ก ษาต อ งทํ า ฝ ก งานใน
ภาคอุตสาหกรรมจริง มีระยะเวลาในการทํางานทั้งหมดไมนอยกวา 270 ชั่วโมง ในชวงภาคการศึกษาฤดูรอน
การทํ า งานอยู ภ ายใต ก ารกํ า กั บ ดู แ ลและให ค ะแนนร ว มกั น ระหว า งผู ส อนของภาควิ ช าต น สั ง กั ด และ
ผูประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการทํางานนักศึกษาตองรายงานการปฏิบัติงานเสนอภาควิชาตนสังกัดเพื่อใช
ประกอบการวัดผล
Professional training between the university and other organizations or industrial
companies in civil engineering and technology under department permission. Student start
training program in the industry at least 270 hours in summer semester. The training program
is under taking care by university and industrial company staffs. After training, students must
report their works to department for assessment and evaluation.
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มคอ.2
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
030613270 ประสบการณวิชาชีพ
(Professional Training)

3(0-270-0)

2

3

4

2. ความรู
5

1

2

3

3. ทักษะทางปญญา
4

5

1

2

3

4

5

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

1

2

3

4

5

2

3

4

5

o   o  o  o o     o o o o    o o o  

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูที่คาดหวัง (ELOs) จากหลักสูตรสูรายวิชา
รายวิชา
030613270 ประสบการณวิชาชีพ
(Professional Training)
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ELO 1
(S)

ELO 2
(S)

ELO 3
(G/S)

ELO 4
(G/S)

ELO 5
(G)

ELO 6
(S)
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ภาคผนวกที่ 5
แบบ ล.4 แสดงแบบฟอรมการปรับปรุงแกไขหลักสูตร โครงสรางหลักสูตรไมเปลี่ยนแปลง
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การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
ฉบับป พ.ศ. 2555

ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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การปรับปรุงแกไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ฉบับป พ.ศ. 2555
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

1. หลั ก สู ต รฉบั บ ดั ง กล า วนี้ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เมื่ อ วั น ที่
28 สิงหาคม 2556
2. สภามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือได อนุมัติการปรับปรุงแก ไขครั้งนี้แลวในคราว
ประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2560 ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2555) มีการใชในการดําเนินงานการเรียนการสอนเปนเวลาเกือบ 5 ป จึงเห็นควร
วาจะตองนํามาพิจารณาปรับปรุงใหมใหทันกับสถานการณปจจุบัน และสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานที่
เปลี่ยนไป ดังนี้
(1) ปรับปรุงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหม และ
(2) ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร (ไมกระทบตอโครงสรางหลักสูตรเดิม และยังคงจํานวนหนวยกิต
ทั้งหมดตลอดหลักสูตรเทาเดิม)
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ฉบับปพ.ศ. 2560 มีการปรับปรุง
แบบนอยรายการ โดยมีรายการปรับปรุงสําคัญ ดังนี้
5.1 เปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรใหเหมาะสม ดังนี้
- อาจารยประจําหลักสูตร (เดิม) เรียงตามลําดับที่ปรากฏตามเอกสาร มคอ.2 ฉบับป พ.ศ. 2555
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยศาสตร สกุลศักดศรี (ชื่อเดิม นายเชิดชนินทร หมดมลทิน)
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงษ มกระธัช
(3) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรกานต ศรีตองออน
(4) ผูชวยศาสตราจารยนิรัตน แยมโอษฐ
(5) อาจารยจํารูญ หฤทัยพันธ
- อาจารยประจําหลักสูตร (ใหม) เรียงตามลําดับที่ปรากฏตามเอกสาร มคอ.2 ฉบับป พ.ศ. 2560
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยศาสตร สกุลศักดศรี (ชื่อเดิมนายเชิดชนินทร หมดมลทิน)
(2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงษ มกระธัช
(3) อาจารย ดร.ฐิติวัฒน ตรีวงศ
(4) รองศาสตราจารย ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส
(5) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรกานต ศรีตองออน
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5.2 ปรับปรุงรายวิชาที่ปรากฏในหมวดวิชาเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน
5.2.1 รายวิชาที่ตัดออก ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
030613123 ธรณีวิทยา (Geology)
030613167 การออกแบบผิวทาง (Pavement Design)
030613186 วิศวกรรมการกอสราง (Construction Engineering)
030613187 พลังงานและสิ่งแวดลอม (Energy and Environment)
5.2.2 รายวิชาที่เพิ่มเติม ดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
030613125 ธรณีวิศวกรรม (Engineering Geology)
030613191 วิศวกรรมขนสงทางราง (Railway Engineering)
030613192 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา (Water Resources Engineering)
030613193 วิศวกรรมการระบายน้ํา (Drainage Engineering)
030613267 พื้นฐานโครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (Basic Civil Engineering and
Technology Project )
030613394 การจําลองสารสนเทศอาคารในงานวิศวกรรมโยธา (Building Information
Modelling in Civil Engineering)
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5.3 ปรับแกลําดับการเรียนในรายวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธาในแผนการศึกษาใหเหมาะสม ตามขอเสนอแนะของอนุกรรมการตรวจสอบหลักสูตรจากสภาวิศวกร
(แสดงเฉพาะแผนการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม)
แผนการศึกษาเดิม
แผนการศึกษาที่ขอปรับปรุง
หนวยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

030203100
030613120
030613123
030613228
030613322
030613325
040203211
08xxxxxxx

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
ความแข็งแรงของวัสดุ
(Strength of Materials)
ธรณีวิทยา
(Geology)
เขียนแบบโยธาและสถาปตยกรรม
(Civil and Architectural Drawing)
เทคโนโลยีคอนกรีต
(Concrete Technology)
การสํารวจ
(Surveying)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

3(3-0-6)

030203100

3(3-0-6)

030613120

2(2-0-4)

030613125

1(0-3-1)

030613228

2(1-3-3)

030613322

3(2-3-5)

030613325

3(3-0-6)

040203211

3(x-x-x)

08xxxxxxx

20 (x-x-x)

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
ความแข็งแรงของวัสดุ
(Strength of Materials)
ธรณีวิศวกรรม
(Engineering Geology)
เขียนแบบโยธาและสถาปตยกรรม
(Civil and Architectural Drawing)
เทคโนโลยีคอนกรีต
(Concrete Technology)
การสํารวจ
(Surveying)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
20 (x-x-x)
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แผนการศึกษาเดิม
รหัสวิชา
030613140
030613141
030613143
030613154
030613243
030613342
0306xxxxx

ชื่อรายวิชา
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
การวิเคราะหโครงสราง
(Structural Analysis)
สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมโยธา
(Differential Equations for Civil Engineering)
ปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics)
อุทกวิทยา
(Hydrology)
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics Laboratory)
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
(Civil Engineering Materials and Testing)
วิชาเลือกเฉพาะดาน
(Technical Elective Course)

แผนการศึกษาที่ขอปรับปรุง
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

รหัสวิชา

3(3-0-6)

030613140

3(3-0-6)

030613141

3(3-0-6)

030613143

2(2-0-4)

030613154

1(0-3-1)

030613243

3(2-3-5)

030613342

2(x-x-x)

0306xxxxx
0306xxxxx

รวม

17 (x-x-x)

ชื่อรายวิชา
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
การวิเคราะหโครงสราง
(Structural Analysis)
สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมโยธา
(Differential Equations for Civil Engineering)
ปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics)
อุทกวิทยา
(Hydrology)
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics Laboratory)
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
(Civil Engineering Materials and Testing)
วิชาเลือกเฉพาะดาน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะดาน
(Technical Elective Course)
รวม

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
2(x-x-x)
1(x-x-x)
18 (x-x-x)
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แผนการศึกษาเดิม
รหัสวิชา
030613144
030613147
030613350
xxxxxxxxx
0306xxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx

ชื่อรายวิชา
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิศวกรรมชลศาสตร
(Hydraulic Engineering)
วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
(Water Supply and Sanitary Engineering)
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
วิชาเลือกเฉพาะดาน
(Technical Elective Course)
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

แผนการศึกษาที่ขอปรับปรุง
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

รหัสวิชา

3(3-0-6)

030613144

3(3-0-6)

030613147

4(3-3-7)

030613350

3(x-x-x)

xxxxxxxxx

ชื่อรายวิชา
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิศวกรรมชลศาสตร
(Hydraulic Engineering)
วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
(Water Supply and Sanitary Engineering)
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(x-x-x)

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

08xxxxxxx

3(x-x-x)

08xxxxxxx

20 (x-x-x)

วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
(Language Elective Course)
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

3(3-0-6)
3(x-x-x)
19 (x-x-x)
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5.4 ปรั บ แกร ายละเอีย ดของเนื้ อหารายวิ ชาในหมวดรายวิช าเฉพาะ กลุ มวิช าเฉพาะพื้ น ฐานทาง
วิศวกรรม
เดิม
030613120 ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
7
(Strength of Materials)
วิชาบังคับกอน : 030103101 กลศาสตรวิศวกรรม
แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียด ความเคนในคาน แผนภาพ
แรงเฉือนและโมเมนตดัด การแอนตัว การบิด การโกงเดาะของเสา วงกลมมอหร ความเคนรวม เกณฑการ
พังทลายของวัสดุ
แกไขเปน
030613120 ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Strength of Materials)
วิชาบังคับกอน : 030103101 กลศาสตรวิศวกรรม
แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียด ความเคนในคาน แผนภาพ
แรงเฉือนและโมเมนตดัด การแอนตัว การบิด การโกงเดาะของเสา วงกลมมอหร ความเคนรวม เกณฑการ
พังทลายของวัสดุ
เดิม ไมมี
แกไขเปน
030613125 ธรณีวิศวกรรม
2(2-0-4)
(Engineering Geology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แรและหิน วัฎจักรของหินและการผุพัง ธรณีวิทยากายภาพ ธรณีวิทยาโครงสรางน้ําใตดิน อิทธิพล
ทางธรณี วิทยาที่ มีผลกับอุ ทกวิ ทยา แผนที่ ภูมิป ระเทศ แผนที่ ธรณี วิทยา และวิธีการสํ ารวจทางธรณีวิ ทยา
การประยุกตในงานวิศวกรรมวิศวกรรมโยธา
เดิม
030613228 เขียนแบบโยธาและสถาปตยกรรม
1(0-3-1)
(Civil and Architectural Drawing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเขียนแบบกอสรางประกอบดวย งานสถาปตยกรรม งานโครงสรางและงานระบบตางๆ ของ
อาคาร การเขียนแบบแสดงการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ และการเขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาอื่นๆ
แกไขเปน
030613228 เขียนแบบโยธาและสถาปตยกรรม
1(0-3-1)
(Civil and Architectural Drawing)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเขียนแบบงานกอสราง งานสถาปตยกรรม งานโครงสราง งานระบบในอาคาร และการ
ติดตั้งวัสดุและอุปกรณ
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เดิม
030613325 การสํารวจ
37

3(2-3-5)

(Surveying)
วิชาบังคับกอน : ไมมี

การสํารวจเบื้องตน งานระดับและการโครงขายระดับ หลักการและการประยุกตใชกลองวัดมุม
การวัดมุม การวัดระยะดวยเทปและอีดีเอ็ม ความคลาดเคลื่อนที่ยอมไดและการปรับแกงานรังวัด การทําการ
สามเหลี่ยม การคํานวณพิกัดยูทีเอ็ม การทําวงรอบยูทีเอ็ม การทํางานระดับพิเศษ การวางผังปกหมุด การ
สํารวจเสนทาง การสํารวจเพื่อเก็บรายละเอียดและการทําแผนที่ภูมิประเทศ
แกไขเปน
030613325 การสํารวจ

3(2-3-5)

(Surveying)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
งานสํารวจเบื้องตน งานระดับและการโครงขายระดับ หลักการและการประยุกตใชกลองวัดมุม
การวั ด มุ ม การวั ด ระยะด ว ยเทปและอี ดี เ อ็ ม ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมได แ ละการปรั บ แก ง านรั ง วั ด
งานขายสามเหลี่ยม การคํานวณพิกัดยูทีเอ็ม การทําวงรอบยูทีเอ็ม การคํานวณภาคของทิศ การคํานวณ
วงรอบในระบบพิกัดฉาก การทํางานระดับพิเศษ การวางผังปกหมุด การสํารวจเพื่อเก็บรายละเอียดและ
การทําแผนที่ภูมิประเทศ
เดิม
030613348 เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง

3(1-4-4)

(Construction Engineering Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เทคโนโลยีระบบการกอสราง วัสดุกอสรางสมัยใหมในภาคอุตสาหกรรม วิธีกอสรางอาคารไม
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารเหล็กรูปพรรณ การกอสรางอาคารสูง ระบบหลอสําเร็จรูป ระบบคอนกรีตอัด
แรง ตลอดจนรายละเอียดการกอสรางองคอาคารตาง ๆ อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น ผนัง หลังคา รวมทั้งอื่น ๆ
เครื่องจักรที่ใชยกและขนถายวัสดุ เครื่องจักที่ใชในงานดิน งานคอนกรีต งานกอสรางอาคาร งานฐานราก งาน
ขุด งานเจาะ งานอาคาร และงานกอสรางประเภทอื่น ๆ เทคโนโลยีระบบบําบัดน้ําเสียภายในอาคารและชุมชน
ระบบบําบัดน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค และเทคโนโลยีการกอสรางอาคารสีเขียว
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แกไขเปน
030613348 เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง

3(1-4-4)

(Construction Engineering Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เทคโนโลยีการกอสรางอาคารบานพักอาศัย อาคารพาณิชย อาคารชิ้นสวนสําเร็จรูป อาคารสูง
ดวยวัสดุกอสรางสมัยใหม เชน ไม ไมเทียม เหล็กรูปพรรณ คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรงและวัสดุหลอ
สําเร็จการวางแผนการกอสราง การใชเครื่องจักรกลในงานกอสรางงานขุดและเจาะดินงานเสาเข็ม การสราง
โครงสรางใตดิน การติดตั้งเครน งานอาคาร เทคโนโลยีและวิธีการกอสรางเพื่อลดผลกระทบตอชุมชนและ
สิ่งแวดลอม กฏหมายและมาตรฐานการกอสรางที่เกี่ยวของของประเทศไทยและตางประเทศ การปรับปรุง
องคอาคารเกาเพื่อนํากลับมาใชงานใหม
5.5 ปรับแกรายละเอียดของเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
เดิม
030613130 ทฤษฎีโครงสราง
3(3-0-6)
9
(Theory of Structures)
วิชาบังคับกอน : 030613120 ความแข็งแรงของวัสดุ
หลักการเบื้องตนของการวิเคราะหโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนตในโครงสราง
ชนิดดีเทอรมิเนท กราฟกสแตติกส เสนอิทธิพลของโครงสรางชนิดดีเทอรมิเนท การโกงตัวของโครงสรางชนิด
ดีเทอรมิเนท วิธีงานเสมือน วิธีพลังงานความเครียดและวิธีแผนภาพของวิลเลียตมอหร การวิเคราะหโครงสราง
ชนิดอินดีเทอรมิเนทแบบอยูนิ่งโดยวิธีการเสียรูปของโครงสราง
แกไขเปน
030613130 ทฤษฎีโครงสราง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
วิชาบังคับกอน : 030613120 ความแข็งแรงของวัสดุ
หลักการของการวิเคราะหโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนตในโครงสรางชนิดดีเทอร
มิเนท กราฟกสแตติกส เสนอิทธิพลของโครงสรางชนิดดีเทอรมิเนท การโกงตัวของโครงสรางชนิดดีเทอรมิเนท
วิธีงานเสมือน วิธีพลังงานความเครียด วิธีการเสียรูปโดยใชวิธีพื้นที่ของโมเมนต วิธีคานเสมือน
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เดิม
030613140 การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
11
(Structural Analysis)
วิชาบังคับกอน : 030613130 ทฤษฎีโครงสราง
การวิ เ คราะห โ ครงสร า งชนิ ด อิ น ดี เ ทอร มิ เ นทโดยวิ ธี น้ํ า หนั ก ยื ด หยุ น วิ ธี ส โลปดี เ ฟลกชั น
การกระจายโมเมนตและพลังงานความเครียด เสนอิ ทธิพลของโครงสรางชนิดอินดีเทอรมิเนท แนะนําการ
วิเคราะหโครงสรางโดยวิธีพลาสติก การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีประมาณ แนะนําการวิเคราะหโครงสรางโดย
วิธีเมทริกซ
แกไขเปน
030613140 การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
วิชาบังคับกอน : 030613130 ทฤษฎีโครงสราง
การวิเคราะหโครงสรางแบบคํานวณไมไดดวยวิธีสถิตศาสตรโดยวิธีเปลี่ยนรูปรางสอดคลอง วิธี
มุมหมุนและระยะแอน วิธีกระจายโมเมนต เสนอิทธิพลของโครงสรางแบบอินดีเทอรมิเนท การวิเคราะหโดย
วิธีประมาณ ความรูเบื้องตนของการวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมทริกซและวิธีพลาสติก
เดิม
030613144 วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0-6)
14
(Hydraulic Engineering)
วิชาบังคับกอน : 030613124 ชลศาสตร
การประยุกตหลักกลศาสตรของไหลในการศึกษาและการปฏิบัติทางด านวิศวกรรมชลศาสตร
ระบบทอ วอเตอรแฮมเมอร เครื่องสูบน้ําและกังหันน้ํา การไหลในทางน้ําเปดและการออกแบบอางเก็บน้ํา
เขื่อนทางน้ําลนและแบบจําลองทางชลศาสตร
แกไขเปน
030613144 วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
วิชาบังคับกอน : 030613124 ชลศาสตร
การประยุกตหลักกลศาสตรของไหลในการศึกษาและการปฏิบัติทางดานวิศวกรรมชลศาสตร
ระบบทอ วอเตอรแฮมเมอร เครื่องสูบน้ําและกังหันน้ํา การไหลในทางน้ําเปด การออกแบบอางเก็บน้ํา เขื่อน
ทางน้ําลน แบบจําลองทางชลศาสตร ระบบระบายน้ํา
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เดิม
030613146 ขอกําหนดสัญญาและการประมาณราคากอสราง
2(2-0-4)
10
(Specifications, Contracts, and Cost Estimation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเขียนรายการประกอบแบบ รูปแบบของสัญญากอสราง หลักการในการประมาณราคา
การประมาณราคาอย า งละเอี ย ด ตารางแสดงจํ า นวนราคาวั ส ดุ แ ละแรงงานของงานดิ น งานฐานราก
งานคอนกรี ต งานไม แบบ งานเสริ มเหล็ ก คอนกรี ต รวมทั้ งงานสถาป ต ยกรรมและงานระบบในอาคาร
จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบตามกฎหมาย
แกไขเปน
030613146 ขอกําหนดสัญญาและการประมาณราคากอสราง
2(2-0-4)
(Specifications, Contracts, and Cost Estimation)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การเขี ย นรายการประกอบแบบชนิ ด และรู ป แบบของสั ญญาก อสร าง หลั กและระบบในการ
ประมาณราคา การประมาณราคาอยางละเอียด การจัดทําระเบียน ตารางแสดงจํานวนราคาของวัสดุและ
แรงงานของงานดิน งานฐานราก งานคอนกรีต งานไมแบบ งานเหล็กเสริมคอนกรีต รวมทั้งงานสถาปตยกรรม
งานสุขาภิบาล งานไฟฟา ระบบเครื่องกล จรรยาบรรณทางวิชาชีพและความรับผิดชอบตามกฎหมาย
เดิม
030613147 วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
3(3-0-6)
(Water Supply and Sanitary Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แหลงน้ําดิบเพื่อการประปา หลักเกณฑคุณภาพและมาตรฐานของน้ํา การปรับปรุงคุณภาพน้ํา
เบื้องตน การสรางตะกอนและรวมตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆาเชื้อโรค การแลกเปลี่ยนประจุ
การใช เยื่อเมมเบรน การดูดติด การกําจัดความกระดาง การกําจั ดเหล็กและแมงกานี ส การประเมิ นความ
ตองการใชน้ํา กระบวนการผลิตประปา ระบบการแจกจายน้ําประปา
แกไขเปน
030613147 วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
3(3-0-6)
(Water Supply and Sanitary Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
แหล ง น้ํ า ดิ บ สํ า หรั บ ผลิ ต น้ํ า ประปา คุ ณ ภาพและมาตรฐานของน้ํ า การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ํ า
กระบวนการผลิตน้ําประปา ปริมาณความตองการน้ําของชุมชน ระบบจายน้ําประปา การจัดการกากตะกอน
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
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เดิม
030613166 การบริหารงานกอสราง
3(3-0-6)
19
(Construction Engineering and Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การบริหารและการจัดการโครงการ องคการ การวางผังและการวางแผนงานโดยวิธีเสนทาง
วิกฤติ การจัดการทรัพยากร การประเมินความกาวหนาของโครงการ ระบบคุณภาพและระบบการสงมอบหรือ
จัดหาโครงการ วิธีการจัดระบบในหนวยงาน
แกไขเปน
030613166 การบริหารงานกอสราง
3(3-0-6)
(Construction Engineering and Management)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบการสงมอบโครงการ การจัดโครงสรางองคกร การวางผัง การวางแผนโครงการ เทคโนโลยี
การกอสรางสมัยใหม เครื่องจักรและอุปกรณกอสราง วิธีเสนทางวิกฤติ (ซีพีเอ็ม) เทคนิคการตรวจสอบและ
ประเมินโครงการ การจัดการดานทรัพยากร การตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน ความปลอดภัยใน
การกอสราง ระบบคุณภาพในงานกอสราง
เดิม
030613224 ปฏิบัติการชลศาสตร
1(0-3-1)
31
(Hydraulic Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 030613124 ชลศาสตร หรือเรียนรวมกัน
หัวขอการทดลองใหสอดคลองกับเนื้อหาวิชา 030613124 ชลศาสตร
แกไขเปน
030613224 ปฏิบัติการชลศาสตร
1(0-3-1)
(Hydraulic Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 030613124 ชลศาสตร หรือเรียนรวมกัน
ปฏิบัติการตางๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยายรายวิชา 030613124
ชลศาสตร
เดิม
030613265 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
1(0-3-1)
33
(Highway Engineering Laboratory)
วิชาบังคับกอน : 030613165 วิศวกรรมการทาง หรือเรียนรวมกัน
การทดสอบความถวงจําเพาะและความหนาแนนของวัสดุบิทูเมนในสภาพกึ่งแข็ง การทดสอบ
รอยละการหลุ ดออกระหว างแอสฟล ต กับ วั ส ดุ มวลรวม การทดสอบหาความข น เหลว การทดสอบการจม
การทดสอบหาจุดวาบไฟและจุดติ ดไฟ การทดสอบหาจุ ดอ อนตั ว การทดสอบการยืดดึงของวัส ดุแอสฟล ต
การทดสอบลักษณะชองวางระหวางผิวทางโดยวิธี Sand Patch การทดสอบหาสัมประสิทธิ์การยึดเกาะของผิว
ทางภายใตสภาวะเปยกและแหง การออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต การทดสอบความตานทานการไหล
ของวัสดุแอสฟลตคอนกรีต
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แกไขเปน
30613265 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
1(0-3-1)
(Highway Engineering Laboratory)
วิชาบังคับกอน :030613165 วิศวกรรมการทางหรือเรียนรวมกัน
การทดสอบความถวงจําเพาะและความหนาแนนของวัสดุบิทูเมนในสภาพกึ่งแข็ง การทดสอบ
รอยละการหลุดออกระหวางแอสฟลตกับวัสดุมวลรวม การทดสอบหาความขนเหลว การทดสอบการจม การ
ทดสอบหาจุดวาบไฟและจุดติดไฟ การทดสอบหาจุดออนตัว การทดสอบการยืดดึงของวัสดุแอสฟลต การ
ทดสอบลักษณะชองวางระหวางผิวทางโดยวิธี Sand Patch การทดสอบหาสัมประสิทธิ์การยึดเกาะของผิวทาง
ภายใตสภาวะเปยกและแหง การทดสอบความหนืดแบบเซยโบลต การออกแบบสวนผสมแอสฟลตคอนกรีต
การทดสอบความตานทานการไหลของวัสดุแอสฟลตคอนกรีต
เดิม
030613322 เทคโนโลยีคอนกรีต
2(1-3-3)
(Concrete Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คอนกรีตและสวนผสม ปูนซีเมนต วัสดุผสม น้ํา สารเคมีผสมเพิ่ม เหล็กเสริมคอนกรีต การหา
ปฏิภาคสวนผสมคอนกรีต การผสม การลําเลียง การเท และการทําใหแนน การบมคอนกรีต การทําคอนกรีต
ชนิดพิเศษ การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน และวิธีการทดสอบหาสมบัติของสวนผสมของคอนกรีต มาตรฐาน
และวิธีการทดสอบหาสมบัติของคอนกรีตสด มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแลว
การทดสอบหาสมบัติดานกําลังโดยวิธีทําลายและไมทําลาย การวิเคราะหสาเหตุการเสียรูปและพฤติกรรมของ
โครงสรางคอนกรีตภายใตแรงกระทํา และอื่นๆที่สนใจ
แกไขเปน
030613322 เทคโนโลยีคอนกรีต
2(1-3-3)
(Concrete Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คอนกรีตและสวนผสม ประเภทของปูนซีเมนต วัสดุผสม น้ํา สารเคมีผสมเพิ่ม การหาปฏิภาค
สวนผสมคอนกรีต การผสม การลําเลียง การเท และการทําใหแนน การบมคอนกรีต การทําคอนกรีตชนิด
พิเศษ การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน วิธีการทดสอบหาสมบัติของสวนผสมของคอนกรีต มาตรฐานและวิธีการ
ทดสอบหาสมบัติของคอนกรีตสด มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแลว การทดสอบ
หาสมบัติดานกําลังโดยวิธีทําลายและไมทําลาย การวิเคราะหสาเหตุการเสียรูป และพฤติกรรมของโครงสราง
คอนกรีตภายใตแรงกระทํา และอื่นๆที่สนใจ
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เดิม
030613342 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
3(2-3-5)
(Civil Engineering Materials and Testing)
วิชาบังคับกอน : 030613120 ความแข็งแรงของวัสดุ
พฤติกรรมพื้นฐาน คุณสมบัติ วิธีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบคุณสมบัติที่จําเปนของวัสดุ
ตาง ๆ ที่ ใช ในดานวิ ศวกรรมโยธา ได แก เหล็ กรู ป พรรณและเหล็กเส น ไม ซี เ มนต มวลรวมและส ว นผสม
คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตวแลว วัสดุการทาง วัสดุอื่น ๆ ปจจุบันที่นําใชในงานดานวิศวกรรมโยธา
แกไขเปน
030613342 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
3(2-3-5)
(Civil Engineering Materials and Testing)
วิชาบังคับกอน : 030613120 ความแข็งแรงของวัสดุ
พฤติกรรมและคุณสมบัติ วัสดุกอสราง วิธีการตรวจสอบคุณภาพและทดสอบวัสดุที่ใชในงาน
วิศวกรรมโยธา ไดแก เหล็กรูปพรรณและเหล็กเสน ไมอิฐ วัสดุอื่นๆ ปจจุบันที่นําใชในงานดานวิศวกรรมโยธา
เดิม
030613350 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
42
(Reinforced Concrete Design)
วิชาบังคับกอน : 030613140 การวิเคราะหโครงสราง
พฤติกรรมพื้นฐานของคอนกรีตเสริมเหล็กในการรับแรงอัด แรงดัด แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยวและ
ความสัมพันธระหวางแรงเหลานั้น หลักการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงานและ
วิธีกําลังประลัยการฝกออกแบบ
แกไขเปน
030613350 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
(Reinforced Concrete Design)
วิชาบังคับกอน : 030613140 การวิเคราะหโครงสราง
คอนกรี ต และเหล็ กเสริ ม พฤติ ก รรมพื้ น ฐานของคอนกรี ตเสริ ม เหล็ กในการรั บ แรงอั ด ตาม
แนวแกน แรงดัดแรงบิด แรงเฉือนแรงยึดเหนี่ยวระหวางคอนกรีตและเหล็กเสริม การออกแบบองคอาคาร
คอนกรี ตเสริมเหล็ กด ว ยวิ ธี ห น ว ยแรงใช งานและวิ ธี กําลั งประลั ย ข อกํ าหนดและมาตรฐานการออกแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
ฝกออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและการทํารายละเอียด
เดิม
030613360 การออกแบบไมและเหล็ก
4(3-3-7)
(Timber and Steel Design)
วิชาบังคับกอน : 030613140 การวิเคราะหโครงสราง
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็กชิ้นสวนรับแรงดึง แรงอัดแรงดัด และแรงดัด-อัด ชิ้นสวน
เชิงประกอบคานเชิงประกอบการเชื่อมตอโดยการเชื่อม และโดยการใชอุปกรณยึดประเภทอื่นทั้งวิธี ASD และ
LRFD การฝกออกแบบ
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แกไขเปน
030613360 การออกแบบไมและเหล็ก
4(3-3-7)
(Timber and Steel Design)
วิชาบังคับกอน : 030613140 การวิเคราะหโครงสราง
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็กชิ้นสวนรับแรงดึงแรงอัดแรงดัดและแรงดัด-อัดชิ้นสวนเชิง
ประกอบคานเชิงประกอบการเชื่อมตอโดยการเชื่อม และโดยการใชอุปกรณยึดประเภทอื่นทั้งวิธี ASD และ
LRFD
ฝกออกแบบองคอาคารไมและเหล็กและการทํารายละเอียด
เดิม
030613363 วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-7)
(Foundation Engineering)
วิชาบังคับกอน : 030613143 ปฐพีกลศาสตร
การสํารวจสภาพชั้นดิน ความสามารถในการรับกําลังแบกทานของฐานราก การออกแบบฐาน
รากแผและฐานรากเสื่อ การออกแบบฐานรากเสาเข็มและเคซอง การวิเคราะหการทรุดตัว ปญหาจากแรงดัน
ดินและโครงสรางกันดินและกําแพงเข็มพืด การปรับปรุงคุณภาพดินเบื้องตน การฝกออกแบบ
แกไขเปน
030613363 วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-7)
(Foundation Engineering)
วิชาบังคับกอน : 030613143 ปฐพีกลศาสตร
การสํารวจสภาพชั้นดิน ความสามารถในการรับกําลังแบกทานของฐานราก การออกแบบฐาน
รากแผและฐานรากเสาเข็ม การออกแบบฐานรากเสื่อและเคซอง การออกแบบการขุดเปดและขุดค้ํายันเบื้องตน
การวิเคราะหการทรุดตัว ปญหาจากแรงดันดินและโครงสรางกันดินและกําแพงเข็มพืด การปรับปรุงคุณภาพดิน
ฝกออกแบบวิศวกรรมฐานรากและการทํารายละเอียด
เดิม
030613170 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
21
(Prestressed Concrete Design)
วิชาบังคับกอน : 030613350 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลักการออกแบบคอนกรีตอั ดแรง วัส ดุ วิธี การใส แรงอั ด การสูญเสี ยแรงอั ด การวิเ คราะห
และออกแบบคานชวงเดียวและคานตอเนื่อง การวางและการหาขนาดเหล็กเสริมรับโมเมนตดัด แรงยึดเกาะ
การกระจายเหล็กเสริมรับแรงเฉือนและแรงบิด การออกแบบแผนพื้น เสาเข็มและโครงสรางอื่นๆ จัดทําแบบ
แสดงรายละเอียดการกอสราง ระบบคอนกรีตอัดแรงในสนามและระบบคอนกรีตอัดแรงสําเร็จรูปในโรงงาน
อุตสาหกรรม
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แกไขเปน
030613170 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
วิชาบังคับกอน : 030613350 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลักการออกแบบองคอาคารคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในงานคอนกรีตอัดแรง
การสูญเสียแรงอัด การวิเคราะหและออกแบบคานชวงเดียวและคานตอเนื่อง กําลังดัดและกําลังเฉือนของ
หนาตัดคอนกรีตอัดแรง ปริมาณสูญเสียของการอัดแรง การออกแบบสมอยึด การโกง คานคอมโพสิท
เดิม
030613177 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(EnvironmentImpact Assessment)
43
วิชาบังคับกอน : ไมมี
การศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดลอมจากการพัฒ นา ความหมาย ความสําคัญของการวิ เคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม การวิเคราะหผลกระทบจากโครงการหรือกิจการประเภทตาง ๆ ที่สงผลตอสิ่งแวดลอม
ชุมชนและสุขภาพ เทคโนโลยีสะอาด การลดปริมาณของเสีย กรณีศึกษาและการปองกัน
แกไขเปน
030613177 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(EnvironmentImpact Assessment)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาสิ่งปลูกสรางและการกอสราง ความสําคัญของการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพ การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมชุมชนและสุขภาพจากโครงการกอสราง
หรื อ กิ จ การประเภทต า งๆที่ ส ง ผลกระทบต อ ชุ ม ชน เทคโนโลยี ส ะอาด เทคนิ ค การลดปริ ม าณของเสี ย
กรณีศึกษาและการปองกัน
เดิม
030613178 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
43
(Research Methodology for Civil Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการของระเบียบวิธีวิจัย ขอมูลทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ความสําคัญของการวิจัย รูปแบบการวิจัย การกําหนดประเด็นปญหา การเลือกหัวขอเรื่องที่จะทําวิจัย การ
เขียนขอเสนอโครงการวิจัยการ กําหนดวัตถุประสงคการวิจัย ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ การกําหนดขอบเขต
ตัวแปร กลุมตัวอยาง การเขียนบรรณานุกรรม การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การเก็บรวบรวมขอมูล
และวิเคราะห การนําเสนอผลงานการวิจัยและการเผยแพร
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แกไขเปน
030613178 ระเบียบวิธีวิจัยสําหรับวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
(Research Methodology for Civil Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการของระเบียบวิธีวิจัย ความสําคัญของการวิจัย การกําหนดประเด็นปญหา การเลือก
หั ว ข อ การเขี ย นข อ เสนอโครงการวิ จั ย การสื บ ค น ฐานข อ มู ล วิ จั ย การเขี ย นรายงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ ง
การนําเสนอผลงานการวิจัยและการเผยแพร
เดิม ไมมี
แกไขเปน
030613191 วิศวกรรมขนสงทางราง
3(3-0-6)
(Railway Engineering)
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบจากภาควิชา
หลักการของวิศวกรรมขนสงทางรางและโครงสรางพื้นฐานของระบบราง และผลกระทบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม การวางแนวของราง ลักษณะทางกายภาพของราง สวนประกอบของโครงสรางสวนบน
และโครงสรางสวนใตดิน การสับรางรถไฟ การวางแผนระบบขนสงทางราง ความสามารถในการขนสง ระบบ
การจายไฟและระบบอาณัติสัญญาณ การเดินรถและการซอมบํารุงระบบราง
เดิม ไมมี
แกไขเปน
030613192 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
3(3-0-6)
(Water Resources Engineering)
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบจากภาควิชา
การวางแผนโครงการ การวิเคราะหระบบลุมน้ําโดยใชแบบจําลอง การออกแบบสวนประกอบ
ของโครงการ การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร การบริหารจัดการลุมน้ําดวยแบบจําลอง โคงปฏิบัติการอางเก็บ
น้ํา กรณีศึกษา
เดิม ไมมี
แกไขเปน
030613193 วิศวกรรมการระบายน้ํา
3(3-0-6)
(Drainage Engineering)
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบจากภาควิชา
การวัดและการวิเคราะหขอมูลระบายน้ํา ทฤษฎีการระบายน้ํา การออกแบบระบบระบายน้ํา
บนผิวดินและใตดิน โครงขายระบบระบายน้ํา ปญหาและการแกไขปรับปรุงระบบระบายน้ํา
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เดิม ไมมี
แกไขเปน
030613388 การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
3(2-3-5)
(Computer Application for Civil Engineering and Technology)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ประยุกตใชในงานวิศวกรรมโยธา การติดตั้งและการแกปญหาขัดของของระบบ
การเลือกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหเหมาะสม การฝกใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิศวกรรม การประยุกตโปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อใชงานวิศวกรรมโยธา
เดิม ไมมี
แกไขเปน
030613394 การจําลองสารสนเทศอาคารในงานวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
(Building Information Modelling in Civil Engineering)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
หลักการจําลองสารสนเทศอาคาร การประยุกตใชคอมพิวเตอรเพื่อการจําลองสารสนเทศอาคาร
ซอฟทแวรคอมพิวเตอรชวยในการจําลองสารสนเทศอาคาร การสรางแบบจําลองพื้นฐานทางโครงสรางอาคาร
การจัดทํารายละเอียดเพื่อการกอสราง การจําลองสารสนเทศอาคารเพื่อเชื่อมโยงขอมูลอาคารระหวางงาน
สถาปตยกรรม งานโครงสร างและงานระบบประกอบอาคาร (ระบบเครื่องกล ไฟฟ า และระบบทอ) การ
ประยุกตใชแบบจําลองสารสนเทศอาคารเพื่อการประมาณราคา บริหารงานกอสราง ตลอดจนการประยุกตใช
ในการบริหารงานอาคารและบํารุงรักษา
เดิม ไมมี
แกไขเปน
030613267 พื้นฐานโครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
3(2-3-5)
(Basic Civil Engineering and Technology Project)
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบจากภาควิชา
Prerequisite : With the approval by the department
การเตรียมรายงานโครงรางที่ แสดงถึงวัตถุประสงค แนวความคิด วิธีการศึกษา แผนการ
ทํางาน และงบประมาณรายจายของโครงงานในงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี แลวนําเสนอเปนโครงราง
ปริญญานิพนธ
Proposal preparations included research objective, idea, methodology, work
schedule, and budget using in civil engineering and technology project’s proposal; and
proposal presentation.
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5.6 ปรับแกรายละเอียดของเนื้อหารายวิชาในหมวดรายวิชาเฉพาะ กลุมวิชาฝกงานและประสบการณ
วิชาชีพ
เดิม
030613269 สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
35
(Co-operative Education)
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เปนวิชาฝกงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและเอกชนในรูปแบบสหกิจศึกษา ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ นักศึกษาจะตองเขาไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัท หรือหนวยงาน หรือสถานประกอบการ
จริง โดยมีชวงการทํางานไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา การทํางานจะอยูภายใตการกํากับดูแลและใหคะแนน
รวมกันระหว างผูสอนวิช าสหกิจศึกษาของภาควิ ชาตนสังกัดและผูประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้ นการทํางาน
นักศึกษาจะตองรายงานการปฏิบัติการเสนอภาควิชาตนสังกัดเพื่อใชประกอบการประเมิน นักศึกษาตองเขาอบรม
การเตรียมสหกิจศึกษาจํานวน 30 ชั่วโมง ตามที่ภาควิชาจะไดจัดอบรมใหแกนักศึกษา
แกไขเปน
030613269 สหกิจศึกษา
6(540 ชั่วโมง)
35
(Co-operative Education)
วิชาบังคับกอน :
030613322 เทคโนโลยีคอนกรีต, 030613325 การสํารวจ,
030613143 ปฐพีกลศาสตร, 030613144 วิศวกรรมชลศาสตร,
030613350 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การปฏิบัติงานดานวิชาชีพวิศวกรรมโยธารวมกันระหวางมหาวิ ทยาลั ยและเอกชนในรู ปแบบ
สหกิ จ ศึ กษาในสาขาวิ ชาที่ เ กี่ ยวข อง นั กศึ กษาจะต องเข าไปทํ างานในโรงงานอุตสาหกรรม หรื อบริ ษัท หรื อ
หนวยงาน หรือสถานประกอบการจริง โดยมีชวงการทํางานไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษา หรือไมนอยกวา 540
ชั่วโมง การทํางานจะอยูภายใตการกํากับดูแลและใหคะแนนรวมกันระหวางผูสอนวิชาสหกิจศึกษาของภาควิชา
ตนสังกัด อาจารยนิเทศและวิศวกรพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ ภายหลังเสร็จสิ้นการทํางานนักศึกษาจะตอง
รายงานการปฏิบัติการเสนอภาควิชาตนสังกัดเพื่อใชประกอบการประเมิน
นักศึกษาตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษา (GPA) ไมนอยกวา 2.00 ผานการเขา
อบรมการเตรียมสหกิจศึกษาจํานวนไมนอยกวา 30 ชั่วโมง และตองผานความเห็นชอบจากภาควิชา
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข
หลักสูตรปรับ ปรุงฉบับ พ.ศ. 2560 มีการปรับปรุงแบบนอยรายการ โดยไมกระทบกั บโครงสราง
หลักสูตรเดิม และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
ปรากฏดังนี้
โครงสรางหลักสูตร

เกณฑกระทรวงฯ
(หนวยกิต)ก

(โครงสรางเดิม)
หลักสูตรฉบับป
พ.ศ. 2555
(หนวยกิต)
30
20
10
113
21
85
7
6
149

(โครงสรางใหม)
หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
(หนวยกิต)
30
20
10
113
21
85
7
6
149

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30
ก. วิชาบังคับ
ข. วิชาเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 72 ข
ก. กลุมวิชาแกน
ข. กลุมวิชาชีพ
ค. กลุมวิชาฝกงานและประสบการณวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6
จํานวนหนวยกิตรวม
ไมนอยกวา 120
หมายเหตุ :
ก
อ า งอิ ง ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 295ง เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2558.
ข
ขอกําหนด สําหรับ หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ทางวิชาการ
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7. เปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
149 หนวยกิต
2. โครงสรางหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
2.1.1 วิชาบังคับ
20 หนวยกิต
2.1.1.1 กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
2.1.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 หนวยกิต
2.1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต
2.1.1.4 กลุมวิชาพลศึกษา
2 หนวยกิต
2.1.2 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
10 หนวยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
113 หนวยกิต
2.2.1 กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
21 หนวยกิต
2.2.2 กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิศวกรรม
29 หนวยกิต
2.2.3 กลุมวิชาชีพเฉพาะทางวิศวกรรม
56 หนวยกิต
2.2.3.1 วิชาบังคับ
53 หนวยกิต
2.2.3.2 วิชาเลือก
3 หนวยกิต
2.2.4 กลุมวิชาประสบการณภาคสนาม
7 หนวยกิต
2.2.4.1 ฝกงานภาคสนาม
1 หนวยกิต
2.2.4.2 สหกิจศึกษา
6 หนวยกิต
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
2. โครงสรางหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 วิชาบังคับ
2.1.1.1 กลุมวิชาภาษา
2.1.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2.1.1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
2.1.1.4 กลุมวิชาพลศึกษา
2.1.2 วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 กลุมวิชาแกน
2.2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
2.2.1.2 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.2.2 กลุมวิชาชีพ
2.2.2.1 วิชาบังคับ เฉพาะทางวิศวกรรม
2.2.2.2 วิชาเลือก เฉพาะทางวิศวกรรม
2.2.3 กลุมวิชาฝกงานและประสบการณวิชาชีพ
2.2.3.1 ฝกงานภาคสนาม
2.2.3.2 สหกิจศึกษา
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

149 หนวยกิต
30 หนวยกิต
20 หนวยกิต
12 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
2 หนวยกิต
10 หนวยกิต
113 หนวยกิต
50 หนวยกิต
21 หนวยกิต
29 หนวยกิต
56 หนวยกิต
53 หนวยกิต
3 หนวยกิต
7 หนวยกิต
1 หนวยกิต
6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
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7.2 รายวิชาในหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
080103001

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)

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)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
(English for Work)
หรื อ รายวิ ช าอื่ น ๆ ในกลุ ม วิ ช าภาษา หมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
หรือรายวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอน
พระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอน
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กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 หนวยกิต

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
080303601 มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
หรื อ รายวิ ช าอื่ น ๆ ในกลุ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร ห มวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอน

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
080303601 มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
(Human Relations)
080303609 สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
(Healthy Life)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
หรื อ รายวิ ช าอื่ น ๆ ในกลุ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร ห มวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอน

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต

กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)

040503001

สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
หรื อ รายวิ ช าอื่ น ๆ ในกลุ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร ห มวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอน

040503001

สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
020003104 ไฟฟาในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
(Electricity in Everyday Life)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
040603004 เว็บพื้นฐานและโปรแกรมประยุกตบนเว็บ
3(2-2-5)
(Web Fundamental and Web Application)
หรื อ รายวิ ช าอื่ น ๆ ในกลุ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร แ ละคณิ ต ศาสตร ห มวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอน
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
กลุมวิชาพลศึกษา 2 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
(Basketball)
080303502 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
080303502 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
(Table Tennis)
080303509 เปตอง
1(0-2-1)
080303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pètanque)
(Pètanque)
หรือรายวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี หรือรายวิชาอื่นๆ ในกลุมวิชาพลศึกษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอน
พระจอมเกลาพระนครเหนือ เปดสอน

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 หนวยกิต

วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
080103115 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture in Literature)
080103116 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Study)

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080103115 สังคมและวัฒนธรรมไทยในวรรณคดี
3(3-0-6)
(Thai Society and Culture in Literature)
080103116 ไทยศึกษา
3(3-0-6)
(Thai Study)
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 หนวยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
วิชาเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 10 หนวยกิต

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
080103117 ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
080203901 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203906 เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาชีวิต
3(3-0-6)
(Economics for Individual Development)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
080303102 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
080303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
หรื อรายวิ ชาเลื อกอื่ นๆ ในหมวดวิช าศึก ษาทั่ วไป ที่ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล า
พระนครเหนือ เปดสอน

ใหเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
รหัสวิชา
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
080103117 ความรูทั่วไปทางวรรณคดีไทย
3(3-0-6)
(Introduction to Thai Literature)
080203901 มนุษยกับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
020003123 จรรยาบรรณวิชาชีพ
1(1-0-2)
(Professional Ethics)
030953101 การจัดการทรัพยากรมนุษยสมัยใหม
3(3-0-6)
(Modern Human Resource Management)
030953103 การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurship)
030953106 ความคิดสรางสรรคสูการสรางนวัตกรรม
3(3-0-6)
(Creative Thinking for Inovation)
3(3-0-6)
080203906 เศรษฐศาสตรเพื่อการพัฒนาชีวิต
(Economics for Individual Development)
080303102 จิตวิทยาสังคม
3(3-0-6)
(Social Psychology)
080303401 คาราโอเกะ
1(0-2-1)
(Karaoke)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
หรื อรายวิ ชาเลื อกอื่ นๆ ในหมวดวิช าศึก ษาทั่ วไป ที่ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีพ ระจอมเกล า
พระนครเหนือ เปดสอน
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7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
7.2.2.1 กลุมวิชาแกน
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต
รหัสวิชา
040113001
040113002
040203111
040203112
040203211
040313005
040313007
040313014
040313015

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั -ิ ศึกษาดวยตนเอง)
เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
ฟสิกส 1
(Physics I)
ฟสิกส 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟสิกส 1
(Physics Laboratory I)
ปฏิบัติการฟสิกส 2
(Physics Laboratory II)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต
รหัสวิชา

3(3-0-6)

040113001

1(0-3-1)

040113002

3(3-0-6)

040203111

3(3-0-6)

040203112

3(3-0-6)

040203211

3(3-0-6)

040313005

3(3-0-6)

040313007

1(0-3-1)

040313006

1(0-3-1)

040313015

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาดวยตนเอง)
เคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
ฟสิกส 1
(Physics I)
ฟสิกส 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟสิกส 1
(Physics Laboratory I)
ปฏิบัติการฟสิกส 2
(Physics Laboratory II)

3(3-0-6)
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(0-2-1)
1(0-3-1)
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7.2.2.2 กลุมวิชาชีพ
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิศวกรรม 29 หนวยกิต
รหัสวิชา
030103100
030103102
030103300
030513300
030613120
030613123
030613141
030613154
030613228
030613325
030613348

จํานวน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิศวกรรม 29 หนวยกิต

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
กลศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Computer Programming)
ความแข็งแรงของวัสดุ
(Strength of Materials)
ธรณีวิทยา
(Geology)
สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมโยธา
(Differential Equations for Civil Engineering)
อุทกวิทยา
(Hydrology)
เขียนแบบโยธาและสถาปตยกรรม
(Civil and Architectural Drawing)
การสํารวจ
(Surveying)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง
(Construction Engineering Technology)

รหัสวิชา

3(3-0-6)

030103100

3(3-0-6)

030103102

3(2-3-5)

030103300

3(2-3-5)

030513300

3(3-0-6)

030613120

2(2-0-4)

030613125

3(3-0-6)

030613141

2(2-0-4)

030613154

1(0-3-1)

030613228

3(2-3-5)

030613325

3(1-4-4)

030613348

จํานว

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
กลศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Computer Programming)
ความแข็งแรงของวัสดุ
(Strength of Materials)
ธรณีวิศวกรรม
(Engineering Geology)
สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมโยธา
(Differential Equations for Civil Engineering)
อุทกวิทยา
(Hydrology)
เขียนแบบโยธาและสถาปตยกรรม
(Civil and Architectural Drawing)
การสํารวจ
(Surveying)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง
(Construction Engineering Technology)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-1)
3(2-3-5)
3(1-4-4)
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7.2.2.2 (ตอ)
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม(บังคับ) 53 หนวยกิต
รหัสวิชา
030613124
030613130
030613140
030613143
030613144
030613146

030613147
030613165
030613166
030613224

จํานว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม(บังคับ) 53 หนวยกิต

นหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ชลศาสตร
(Hydraulics)
ทฤษฎีโครงสราง
(Theory of Structures)
การวิเคราะหโครงสราง
(Structural Analysis)
ปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics)
วิศวกรรมชลศาสตร
(Hydraulic Engineering)
ขอกําหนดสัญญาและการประมาณราคา
กอสราง
(Specifications, Contracts, and Cost
Estimation)
วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
(Water Supply and Sanitary Engineering)
วิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering)
การบริหารงานกอสราง
(Construction Engineering and
Management)
ปฏิบัติการชลศาสตร
(Hydraulic Laboratory)

รหัสวิชา

3(3-0-6)

030613124

3(3-0-6)

030613130

3(3-0-6)

030613140

3(3-0-6)

030613143

3(3-0-6)

030613144

2(2-0-4)

030613146

3(3-0-6)

030613147

3(3-0-6)

030613165

3(3-0-6)

030613166

1(0-3-1)

030613224

จํานวน

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ชลศาสตร
(Hydraulics)
ทฤษฎีโครงสราง
(Theory of Structures)
การวิเคราะหโครงสราง
(Structural Analysis)
ปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics)
วิศวกรรมชลศาสตร
(Hydraulic Engineering)
ขอกําหนดสัญญาและการประมาณราคา
กอสราง
(Specifications, Contracts, and Cost
Estimation)
วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
(Water Supply and Sanitary Engineering)
วิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering)
การบริหารงานกอสราง
(Construction Engineering and
Management)
ปฏิบัติการชลศาสตร
(Hydraulic Laboratory)

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
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7.2.2.2 (ตอ)
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
รหัสวิชา
030613243
030613265
030613268
030613322
030613335
030613338
030613342
030613350
030613360
030613363

จํานว

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

นหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics Laboratory)
ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering Laboratory)
โครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
(Civil Engineering and Technology
Project)
เทคโนโลยีคอนกรีต
(Concrete Technology)
การสํารวจเสนทาง
(Route Surveying)
เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร
(Computer-aided Drafting for Civil
Engineering)
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
(Civil Engineering Materials and Testing)
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
การออกแบบไมและเหล็ก
(Timber and Steel Design)
วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)

รหัสวิชา

1(0-3-1)

030613243

1(0-3-1)

030613265

2(0-6-2)

030613268

2(1-3-3)

030613322

3(2-3-5)

030613335

2(1-3-3)

030613338

3(2-3-5)

030613342

4(3-3-7)

030613350

4(3-3-7)

030613360

4(3-3-7)

030613363

จํานวน

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics Laboratory)
ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering Laboratory)
โครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
(Civil Engineering and Technology
Project)
เทคโนโลยีคอนกรีต
(Concrete Technology)
การสํารวจเสนทาง
(Route Surveying)
เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร
(Computer-aided Drafting for Civil
Engineering)
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
(Civil Engineering Materials and Testing)
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
การออกแบบไมและเหล็ก
(Timber and Steel Design)
วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)

1(0-3-1)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
2(1-3-3)
3(2-3-5)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
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7.2.2.2 (ตอ)
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม(เลือก) 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
จํานวน
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
030613167 การออกแบบผิวทาง
3(3-0-6)
(Pavement Design)
030613170 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
030613175 วิศวกรรมขนสง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
030613176 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธาและ
2(2-0-4)
เทคโนโลยี
(Safety in Civil Engineering and
Technology Work)
030613177 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Environment Impact Assessment)
030613178 ระเบียบวิธีวิจยั สําหรับวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
(Research Methodology for Civil
Engineering)
030613180 พลศาสตรของโครงสรางและวิศวกรรม
3(3-0-6)
แผนดินไหว
(Structural Dynamics and Earthquake
Engineering)
030613186 วิศวกรรมการกอสราง
3(3-0-6)
(Construction Engineering)
030613187 พลังงานและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Energy and Environment)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม(เลือก) 3 หนวยกิต
รหัสวิชา
030613170
030613175
030613176

030613177
030613178
030613180

จํานวน

หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
(Prestressed Concrete Design)
วิศวกรรมขนสง
(Transportation Engineering)
ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธาและ
เทคโนโลยี
(Safety in Civil Engineering and
Technology Work)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environment Impact Assessment)
ระเบียบวิธีวิจยั สําหรับวิศวกรรมโยธา
(Research Methodology for Civil
Engineering)
พลศาสตรของโครงสรางและวิศวกรรม
แผนดินไหว
(Structural Dynamics and Earthquake
Engineering)

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

3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(3-0-6)
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7.2.2.2 (ตอ)
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม(เลือก) 3 หนวยกิต
รหัสวิชา จํานวน
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
030613190 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธเี มทริกซ
3(3-0-6)
(Matrix Structural Analysis)
030613388 การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
และเทคโนโลยี
(Computer Application for Civil Engineering
and Technology)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม(เลือก) 3 หนวยกิต
รหัสวิชา จํานว
นหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
030613190 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธเี มทริกซ
3(3-0-6)
(Matrix Structural Analysis)
030613191 วิศวกรรมขนสงทางราง
3(3-0-6)
(Railway Engineering)
030613192 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
3(3-0-6)
(Water Resources Engineering)
030613193 วิศวกรรมการระบายน้ํา
3(3-0-6)
(Drainage Engineering)
030613388 การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
และเทคโนโลยี
(Computer Application for Civil Engineering
and Technology)
030613394 การจําลองสารสนเทศอาคารในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-5)
(Building Information Modelling in Civil Engineering)
030613267 พื้นฐานโครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
3(2-3-5)
(Basic Civil Engineering and Technology Project)
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7.2.2.3 กลุมวิชาฝกงานและประสบการณชีพ
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
กลุมวิชาฝกงานและประสบการณชีพ 7 หนวยกิต
(1) ฝกงานภาคสนาม
รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
กลุมวิชาฝกงานและประสบการณชีพ 7 หนวยกิต
1 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

030613225 การสํารวจภาคสนาม
(Field Surveying)

1(0-80-0)

(2) ประสบการณวิชาชีพ(สหกิจศึกษา)
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
030613269 สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
(Co-operative Education)

(1) ฝกงานภาคสนาม
รหัสวิชา

1 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

030613225 การสํารวจภาคสนาม
(Field Surveying)

1(80 ชั่วโมง)

(2) ประสบการณวิชาชีพ(สหกิจศึกษา)
6 หนวยกิต
รหัสวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
030613269 สหกิจศึกษา
6(540 ชั่วโมง)
(Co-operative Education)

7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
เลือ กเรีย นจากรายวิช าในหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี ที ่ม หาวิท ยาลัย เลือ กเรีย นจากรายวิช าในหลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี ที ่ม หาวิท ยาลัย
เทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือเปด สอน
เทคโนโลยี พระจอมเกลาพระนครเหนือเปด สอน
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7.3 แผนการศึกษา
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
030103300
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
040203111
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
040313005
ฟสิกส 1
3(3-0-6)
(Physics I)
040313014
ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-3-1)
(Physics Laboratory I)
080103001
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
(Social Sciences and Humanities)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
1(x-x-x)
(General Education Elective Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
(General Education Elective Course)
รวม
21 (x-x-x)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
030103300
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
(Engineering Drawing)
040203111
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
040313005
ฟสิกส 1
3(3-0-6)
(Physics I)
040313006
ปฏิบัติการฟสิกส 1
1(0-3-1)
(Physics Laboratory I)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชามนุษยศาสตและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
(Social Sciences and Humanities)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
1(x-x-x)
(General Education Elective Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
(General Education Elective Course)
รวม
21 (x-x-x)
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7.3 (ตอ)
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
030103102
กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
030513300
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
(Computer Programming)
040113001
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
040113002
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203112
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
040313007
ฟสิกส 2
3(3-0-6)
(Physics II)
040313015
ปฏิบัติการฟสิกส 2
1(0-3-1)
(Physics Laboratory II)
080103002
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม
21 (17-11-38)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
030103102
กลศาสตรวิศวกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
030513300
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
(Computer Programming)
040113001
เคมีสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Chemistry for Engineers)
040113002
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1(0-3-1)
(Chemistry Laboratory for Engineers)
040203112
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
040313007
ฟสิกส 2
3(3-0-6)
(Physics II)
040313015
ปฏิบัติการฟสิกส 2
1(0-3-1)
(Physics Laboratory II)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Elective Course)
รวม
21 (17-11-38)
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7.3 (ตอ)
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.25560

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
030103100
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
030613120
ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Strength of Materials)
030613123
ธรณีวิทยา
2(2-0-4)
(Geology)
030613228
เขียนแบบโยธาและสถาปตยกรรม
1(0-3-1)
(Civil and Architectural Drawing)
030613322
เทคโนโลยีคอนกรีต
2(1-3-3)
(Concrete Technology)
030613325
การสํารวจ
3(2-3-5)
(Surveying)
040203211
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
(General Education Elective Course)
รวม
20 (x-x-x)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
030103100
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
030613120
ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
(Strength of Materials)
030613125
ธรณีวิศวกรรม
2(2-0-4)
(Engineering Geology)
030613228
เขียนแบบโยธาและสถาปตยกรรม
1(0-3-1)
(Civil and Architectural Drawing)
030613322
เทคโนโลยีคอนกรีต
2(1-3-3)
(Concrete Technology)
030613325
การสํารวจ
3(2-3-5)
(Surveying)
040203211
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
(General Education Elective Course)
รวม
20 (x-x-x)
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7.3 (ตอ)
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
030613124
ชลศาสตร
3(3-0-6)
030613124
ชลศาสตร
3(3-0-6)
(Hydraulics)
(Hydraulics)
030613130
ทฤษฎีโครงสราง
3(3-0-6)
030613130
ทฤษฎีโครงสราง
3(3-0-6)
(Theory of Structures)
(Theory of Structures)
030613224
ปฏิบัติการชลศาสตร
1(0-3-1)
030613224
ปฏิบัติการชลศาสตร
1(0-3-1)
(Hydraulic Laboratory)
(Hydraulic Laboratory)
030613335
การสํารวจเสนทาง
3(2-3-5)
030613335
การสํารวจเสนทาง
3(2-3-5)
(Route Surveying)
(Route Surveying)
030613338
เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร
2(1-3-3)
030613338
เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร
2(1-3-3)
(Computer-aided Drafting for Civil
(Computer-aided Drafting for Civil
Engineering)
Engineering)
04xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(3-0-6)
04xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
3(3-0-6)
(Science and Mathematics Elective Course)
(Science and Mathematics Elective Course)
0306xxxxx
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
0306xxxxx
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
(Free Elective Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3-0-6)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3-0-6)
(Language Elective Course)
(Language Elective Course)
รวม

21 (x-x-x)

รวม

21 (x-x-x)
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7.3 (ตอ)
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 2 ภาคฤดูรอน
ปที่ 2 ภาคฤดูรอน
030613225
การสํารวจภาคสนาม
1(0-80-0) 030613225
การสํารวจภาคสนาม
1(80 ชั่วโมง)
(Field Surveying)
(Field Surveying)
รวม

1 (0-80-0)

รวม

1 (80 ชั่วโมง)
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7.3 (ตอ)
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
030613140
การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
030613141
สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Differential Equations for Civil
Engineering)
030613143
ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
030613144
วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
030613154
อุทกวิทยา
2(2-0-4)
(Hydrology)
030613243
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-1)
(Soil Mechanics Laboratory)
030613342
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
3(2-3-5)
(Civil Engineering Materials and Testing)
0306xxxxx
วิชาเลือกเฉพาะดาน
2(x-x-x)
(Technical Elective Course)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
030613140
การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
(Structural Analysis)
030613141
สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Differential Equations for Civil
Engineering)
030613143
ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
030613154
อุทกวิทยา
2(2-0-4)
(Hydrology)
030613243
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-1)
(Soil Mechanics Laboratory)
030613342
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
3(2-3-5)
(Civil Engineering Materials and Testing)
0306xxxxx
วิชาเลือกเฉพาะดาน
2(x-x-x)
(Technical Elective Course)
0306xxxxx
วิชาเลือกเฉพาะดาน
1(x-x-x)
(Technical Elective Course)

รวม

20 (x-x-x)

รวม

18 (x-x-x)
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7.3 (ตอ)
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
030613146
ขอกําหนด สัญญา และการประมาณราคากอสราง
(Specifications, Contracts, and Cost Estimation)
030613147
วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
(Water Supply and Sanitary Engineering)
030613348
เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง
(Construction Engineering Technology)
030613350
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
0306xxxxx
วิชาเลือกเฉพาะดาน
(Technical Elective Course)
xxxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
(General Education Elective Course)

รวม

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
4(3-3-7)
1(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)

19 (x-x-x)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
030613147
วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
3(3-0-6)
(Water Supply and Sanitary Engineering)
030613350
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
(Reinforced Concrete Design)
xxxxxxxxx
วิชาเลือกเสรี
3(x-x-x)
(Free Elective Course)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในหมวดศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
(General Education Elective Course)
030613144
วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
08xxxxxxx
วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา
3(3-0-6)
(General Education Elective Course)
รวม

19 (x-x-x)
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7.3 (ตอ)
หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
030613269
สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
030613269
สหกิจศึกษา
6(540 ชั่วโมง)
(Co-operative Education)
(Co-operative Education)
รวม

6 (0-540-0)

รวม

6 (540 ชั่วโมง)
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7.3 (ตอ)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หลักสูตรฉบับป พ.ศ.2555
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)

030613165 วิศวกรรมการทาง

3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

030613165 วิศวกรรมการทาง

(Highway Engineering)

(Highway Engineering)

030613166 การบริหารงานกอสราง

3(3-0-6)

030613166 การบริหารงานกอสราง

(Construction Engineering and Management)

030613265 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
030613268 โครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

1(0-3-1)

030613265 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง

2(0-6-2)

030613268 โครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

4(3-3-7)

030613360 การออกแบบไมและเหล็ก

4(3-3-7)

(Timber and Steel Design)

4(3-3-7)

030613363 วิศวกรรมฐานราก

(Foundation Engineering)

วิชาเลือกในกลุมวิชาภาษา

2(0-6-2)

(Civil Engineering and Technology Project )

(Timber and Steel Design)

030613363 วิศวกรรมฐานราก

1(0-3-1)

(Highway Engineering Laboratory)

(Civil Engineering and Technology Project )

030613360 การออกแบบไมและเหล็ก

3(3-0-6)

(Construction Engineering and Management)

(Highway Engineering Laboratory)

08xxxxxxx

3(3-0-6)

4(3-3-7)

(Foundation Engineering)

3(3-0-6)

-

-

-

(Language Elective Course)

รวม

20
(15-15-35)

030613146 ขอกําหนด สัญญา และการประมาณราคากอสราง

2(2-0-4)

(Specifications, Contracts, and Cost Estimation)
030613348 เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง
(Construction Engineering Technology)

3(1-4-4)

รวม

22
(15-19-37)
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ภาคผนวกที่ 6
ขอมูลแสดงเปรียบเทียบเนื้อหาที่เปนไปตามที่สภาวิศวกรกําหนด ตามระเบียบสภาวิศวกร วาดวย วิชา
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการ
รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (สําหรับหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ตารางที่ 7.1 เปรี ย บเที ยบเนื้ อ หารายวิ ช าที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิ ศ วกรรมโยธาและเทคโนโลยี ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 และเนื้ อ หารายวิ ช าที่ ส ภาวิ ศ วกรกํ า หนด
ที่มีเ นื้ อหา โดยมี ค วามครบถ วนเปน ไปตามระเบี ยบสภาวิ ศ วกร ว าด วย วิชาพื้ น ฐานทางวิ ทยาศาสตร
วิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรม และวิ ช าเฉพาะทางวิ ศ วกรรม ที่ ส ภาวิ ศ วกรจะให ก ารรั บ รองปริ ญ ญา
ประกาศนี ย บั ต ร และวุ ฒิ บั ต ร ในการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม พ.ศ. 2558 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 246ง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
กลุมที่
1.1

1.2

วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
เนื้อหาวิชาของสภาวิศวกร
เนื้อหารายวิชาทีข่ อเทียบ
กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร
040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค
ฟงกชัน สมการอิงตัวแปรเสริม พิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ การ
Vector algebra in three dimensions; limit,
หาอนุพันธของฟงกชันคาจริงของตัวแปรจริง การประยุกตของอนุพันธ รูปแบบ
continuity, differentiation and integration of ไมกําหนด ปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธ การหา
real-valued and vector-valued functions of ปริพันธเชิงตัวเลข
a real variable and their applications;
040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
3 หนวยกิต
techniques of integration; introduction to
วิชาบังคับกอน : 040203111 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
line integrals; improper integrals.
ปริพันธไมตรงแบบ การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง
Applications of derivative; indeterminate
อนุกรมอนันต การกระจายอนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน พื้นผิวในปริภูมิ
forms; introduction to differential equations สามมิ ติ แคลคู ลัส ของฟ งก ชั นหลายตั ว แปร อนุ พั น ธ ย อ ยและการประยุ ก ต
and their applications; mathematical
ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต
induction; sequences and series of
040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
3 หนวยกิต
numbers; Taylor series expansions of
วิชาบังคับกอน : 040203112 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
elementary functions; numerical
พี ชคณิ ต ของเวกเตอร เส น ตรง ระนาบ ฟ งก ชั นค า เวกเตอร เส น โค งปริ ภู มิ
integration; polar coordinates; calculus of
อนุพันธและปริพันธของฟงกชันคาเวกเตอร เกรเดียนท เคิรล และไดเวอรเจนซ
real-valued functions of two variables.
ปริพันธตามเสน ปริพันธตามพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธ
Lines; planes; and surfaces in threeอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง และการประยุกตของสมการเชิงอนุพันธ
dimensional space; calculus of real-valued สามัญ
functions of several variables and its
applications.
กลุมวิชาพื้นฐานทางฟสิกส
040313005 ฟสิกส 1
3 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค
เวกเตอร กลศาสตรการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบเสนตรงและเสนโคง กฎ
Mechanics of particles and rigid bodies;
การเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลม งาน กําลัง พลังงาน โม
properties of matter; fluid mechanics; heat; เมนตัม โมเมนตความเฉื่อย สมการแหงการหมุน ทอรก โมเมนตัมเชิงมุม
vibrations and waves; elements of
การกลิ้ง การเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮารโมนิกส การซอนกันของสองซิมเปลฮาร
electromagnetism. A.C. circuits;
โมนิกส การออสซิลเลตแบบแดมป การออสซิลเลตดวยแรง การจําแนกคลื่น
fundamental electronics; optics; modern
สมการคลื่นนิ่ง บีตส ความเขมเสียง ระดับความเขมเสียง ปรากฏการณดอป
physics.
เปลอร สมบัติของสสาร การสงผานความรอน สมการกาซอุดมคติ กฎแหง
อุณหพลศาสตร กลจักรความรอนและกลจักรทวน คุณสมบัติทางกายภาพของ
ของไหล การพยุ ง กฎของปาสคาล การวั ด ความดั น สมการแห ง ความ
ตอเนื่อง สมการแบรนูลลี การวัดอัตราการไหล
040313006 ปฏิบัติการฟสิกส 1
1 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1 หรือเรียนรวมกัน
ปฏิ บั ติ การต างๆ มี เนื้ อหาสอดคล องและสนั บสนุ นทฤษฎี ในการบรรยายรายวิ ชา
040313005 ฟสิกส 1
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กลุมที่
1.2
(ตอ)

1.3

เนื้อหาวิชาของสภาวิศวกร

กลุมวิชาพื้นฐานทางเคมี
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต ตามระบบทวิภาค
Stoichiometry and basis of the atomic theory;
properties of gas, liquid, solid and solution;
chemical equilibrium; ionic equilibrium; chemical
kinetic; electronic structures of atoms; chemical
bonds; periodic properties; representative
elements; nonmetal and transition metals.

เนื้อหารายวิชาทีข่ อเทียบ
040313007 ฟสิกส 2
3 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1
กฎของคูลอมบ สนามไฟฟา กฎของเกาส ศักยไฟฟา สารไดอิเล็กตริก ตัว
เก็ บ ประจุ สนามแม เ หล็ ก กฎของบิ โ อ-ซาวาร ต กฎของแอมแปร สาร
แมเหล็ก แรงลอเรนท แรงเคลื่อนไฟฟาเหนี่ยวนํา ความเหนี่ยวนํา วงจร
กระแสสลับและอิ เล็กทรอนิกสเบื้อ งตน คุณสมบัติของคลื่น การสะทอ น
การหักเห การแทรกสอด การเลี้ยวเบน ทัศนศาสตรทางเรขาคณิต ทัศน
อุปกรณ การแผรังสีของวัตถุดํา อิทธิพลแสงไฟฟา การกระเจิงคอมปตัน รัง
สี เ อ็ ก ซ อะตอมไฮโดรเจน ทวิ ภ าคของคลื่ น และอนุ ภ าค โครงสร า ง
นิวเคลียส กัมมันตภาพรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร
040313015 ปฏิบัติการฟสิกส 2
1 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : 040313007 ฟสิกส 2 หรือเรียนรวมกัน
ปฏิ บั ติการต างๆ มี เนื้ อหาสอดคล องและสนั บสนุนทฤษฎี ในการบรรยายรายวิ ชา
040313007 ฟสิกส 2
040113001 เคมีสาํ หรับวิศวกร
3 หนวยกิต
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร อะตอม โมเลกุลและไอออน มวลสาร
สัมพันธในปฏิกิริยาเคมี โครงสรางของอะตอม สมบัติตามตารางธาตุ ธาตุ
เรพพรีเซนเททีฟ อโลหะ โลหะทรานซิชั่น พันธะเคมี รูปรางโมเลกุลแกส
ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร จลนพลศาสตรเคมี สมดุล
เคมี สมดุลไออน และเคมีไฟฟา
040113002 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
1 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : 040113001เคมีสําหรับวิศวกร เรียนรวมกัน
ปฏิบัติการตาง ๆ ที่มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยาย
รายวิชา 040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
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วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต)
กลุมที่
เนื้อหาวิชาของสภาวิศวกร
เนื้อหารายวิชาทีข่ อเทียบ
2.1 Engineering Drawing
030103300 เขียนแบบวิศวกรรม
3 หนวยกิต
Lettering; orthographic projection; orthographic
มาตรฐานการเขี ย นแบบวิ ศ วกรรม การเขี ย นตั ว อั ก ษร การเขี ย นแบบ
drawing and pictorial drawings, dimensioning and
เรขาคณิต หลักการเขียนภาพฉาย แบบภาพฉาย แบบภาพสามมิติ การ
tolerancing; sections, auxiliary views and
บอกขนาดและสัญลักษณผิวงาน การบอกคาพิกัดความคลาดเคลื่อนและ
development; freehand sketches, detail and
พิกัดงานสวม การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพคลี่และภาพชวย การ
assembly drawings; basic computer-aided drawing.
สเกตแบบด วยมื อ การเขี ยนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น การใช
คอมพิวเตอรชวยการเขียนแบบ
2.2 Engineering Mechanics
030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1
3 หนวยกิต
Force systems; resultant; equilibrium; friction;
วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1
principle of virtual work, and stability, Introduction ระบบแรง ผลลั พ ธ สมดุ ล ความเสี ย ดทาน หลั ก การของงานเสมื อ น
to dynamics.
เสถียรภาพ เบื้องตนเกี่ยวกับพลศาสตร
2.3 Engineering Materials
030103100 วัสดุวิศวกรรม
3 หนวยกิต
Study of relationship between structures,
ความสัมพันธระหวางโครงสราง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการ
properties, production processes and applications
ประยุ ก ตใช วั สดุ วิศวกรรมหลั ก โลหะ พอลิ เมอร เซรามิ ก ส คอมโพสิ ต
of main groups of engineering materials i.e. metals, แผนภาพสมดุ ล ภาคและการแปลความหมาย สมบั ติ เ ชิ ง กลและการ
polymers, ceramics and composites; mechanical
เสื่อมสภาพของวัสดุวิศวกรรม
properties and materials degradation.
2.4 Computer Programming
030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3 หนวยกิต
Computer concepts; computer components;
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร ส ว นประกอบคอมพิ ว เตอร
Hardware and software interaction;
ปฏิสัมพันธของฮารดแวรและซอฟตแวร ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชในปจจุบัน
Current programming language; Programming
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
practices.
2.5 Applied Mathematics / Differential Equations
030613141 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมโยธา 3 หนวยกิต
Differential Equations
วิชาบังคับกอน : 040203211 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
Homogeneous, first - and second - order linear
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนเอกพันธอันดับหนึ่งและอันดับสองที่มีสัมประสิทธิ์
differential equations with constant coefficients;
เปนคาคงที่ สมการเชิงอนุพันธไมเอกพันธ (การแปลงฟูเรียร การแปลง
nonhomogeneous differential equations; (Fourier
ลาปลาซ) สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสาม และสูงกวา วิธีเชิงตัวเลข
transforms and Laplace transforms); Third – and
สํ า หรั บ สมการเชิ ง อนุ พั น ธ การประยุ ก ต ใ ช ส มการเชิ ง อนุ พั น ธ ใ นงาน
higher -order linear differential equations with
วิศวกรรมโยธา
constant coefficients; numerical methods for
differential equations; some applications to civil
engineering systems.
2.6 Strength of Materials
030613120 ความแข็งแรงของวัสดุ
3 หนวยกิต
Forces and stresses; stresses and strains
วิชาบังคับกอน : 030103101 กลศาสตรวิศวกรรม
relationship; stresses in beams, shear force and
แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนกับความเครียด ความ
bending moment diagrams; deflection of beams,
เค น ในคาน แผนภาพแรงเฉื อ นและโมเมนต ดั ด การแอ นตั ว ของคาน
torsion; buckling of columns; Mohr’s circle and
การบิด การโกงเดาะของเสา วงกลมมอหรและความเคนรวม เกณฑการ
combined stresses; failure criterion.
พังทลายของวัสดุ
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กลุมที่
2.7

2.8

เนื้อหาวิชาของสภาวิศวกร
Fluid Mechanics/Hydraulics & Laboratory
Hydraulics & Laboratory
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.

Surveying & Field Camp
Introduction to surveying work; basic field works,
leveling; principles and applications of theodolites;
distance and direction measurements; errors in
surveying, acceptable error, data orrection,
triangulation; precise determination of azimuth;
precise traverse plane coordinate system, precise
leveling; topographic survey; map plotting.

เนื้อหารายวิชาทีข่ อเทียบ
030613124 ชลศาสตร
3 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : 040313005 ฟสิกส 1
สมบั ติข องของไหล ของไหลสถิ ต พลศาสตร และจลนศาสตรก ารไหล
สมการพลังงาน ในการไหลแบบคงที่ โมเมนตัมและพลศาสตรในการไหล
การวิเคราะหความเหมือนและมิติ การไหลของ ของไหลแบบอัดตัวไมได
ในทอ การไหลในทางน้ําเปด การวัดการไหล ปญหาการไหลแบบไมคงที่
030613224 ปฏิบัติการชลศาสตร
1 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : 030613124 ชลศาสตร หรือเรียนรวมกัน
ปฏิบัติการตางๆ มีเนื้อหาสอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการบรรยาย
รายวิชา 030613124ชลศาสตร
030613325 การสํารวจ
3 หนวยกิต
การสํารวจเบื้อ งต นงานระดับ และการโครงขายระดั บหลักการและการ
ประยุ ก ต ใ ช ก ล อ งวั ด มุ ม การวั ด มุ ม การวั ด ระยะด ว ยเทปและอี ดี เ อ็ ม
ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมได แ ละการปรั บ แก ง านรั ง วั ด การทํ า การ
สามเหลี่ยมการคํานวณพิกัดยูทีเอ็มการทําวงรอบยูทีเอ็ม การคํานวณภาค
ของทิศ การคํานวณวงรอบในระบบพิกัดฉาก การทํางานระดับพิเศษการ
วางผั ง ป ก หมุ ด การสํ า รวจเพื่ อ เก็ บ รายละเอี ย ดและการทํ า แผนที่ ภู มิ
ประเทศ
030613225 การสํารวจภาคสนาม
1 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : 030613325 การสํารวจ
ฝ ก ปฏิ บั ติ ง านโดยให นั ก ศึ ก ษาออกฝ ก สํ า รวจภาคสนามนอกสถานที่
เพื่อเสริมสรางทักษะ และประสบการณจากวิชา 030613325 การสํารวจ
ที่ไดรับการอนุมัติจ ากภาควิ ชาฯ เพื่ อใหเกิดความชํา นาญ และสามารถ
ทํางานดานวิศวกรรมโยธาไดอยางเปนระบบ นําไปสูความคิดรวบยอดใน
ระบบการทํางานจริง
030613335 การสํารวจเสนทาง
3 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : 030613325 การสํารวจ
เทคนิ ค งานสํ า รวจและการใช เ ครื่ อ งมื อ สํ า รวจสํ า หรั บ วางแนว การ
ออกแบบและการกํ า หนดเส น ทาง การคํ า นวณออกแบบและการ
ปฏิบัติการวางโคงราบและโคงดิ่ง การประยุกตใชพิกัดยูทีเอ็มกับ งาน
วางแนว การคํา นวณหาปริมาตรงานดิ น การวางแนวเลยเอาต การ
กําหนดจุดอางอิง การสอบแนว การสํารวจวางแนวทางเพื่อการกอสราง
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กลุมที่
3.1

วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา (ไมนอยกวา 24 หนวยกิต)
เนื้อหาวิชาของสภาวิศวกร
เนื้อหารายวิชาทีข่ อเทียบ
หมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา
030613130 ทฤษฎีโครงสราง
3 หนวยกิต
Structural Analysis
วิชาบังคับกอน : 030613120ความแข็งแรงของวัสดุ
Introduction to structural theory; reactions, shears
หลักการของการวิเคราะหโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต
and moments in statically determinate structures;
ในโครงสร า ง ชนิ ด ดี เ ทอร มิ เนท กราฟ ก สแตติ ก ส เส น อิ ท ธิ พ ลของ
graphic statics; influence lines of determinate
โครงสรางชนิดดีเทอรมิเนท การโกงตัวของโครงสราง ชนิดดีเทอรมิเนท
structures; deformations of determinate structures
วิธีงานเสมือน วิธีพลังงานความเครียด วิธีการเสียรูปโดยใชวิธีพื้นที่ของ
by methods of moment- area, conjugate beam,
โมเมนต วิธีคานเสมือน
virtual work, energy theorem. Analysis of statically
indeterminate structures by method of consistent
030613140 การวิเคราะหโครงสราง
3 หนวยกิต
deformation, methods of slope and deflection,
วิชาบังคับกอน : 030613130 ทฤษฎีโครงสราง
moment distribution, influence lines of
การวิเคราะหโครงสรางแบบคํานวณไมไดดวยวิธีสถิตศาสตรโดยวิธีเปลี่ยน
indeterminate structures; approximate analysis;
รูปรางสอดคลอง วิธีมุมหมุนและระยะแอน วิธีกระจายโมเมนต เสน
introduction to matrix structural analysis and plastic อิ ท ธิ พ ลของโครงสร า งแบบอิ น ดี เ ทอร มิ เ นท การวิ เ คราะห โดยวิ ธี
analysis.
ประมาณ ความรูเบื้องตนของการวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมทริกซและ
วิธีพลาสติก

3.2

Reinforced Concrete Design & Practice
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.
Practice
Practice in reinforced concrete design and detailing

030613350 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : 030613140 การวิเคราะหโครงสราง
คอนกรีตและเหล็กเสริม พฤติกรรมพื้นฐานของคอนกรีตเสริมเหล็กในการ
รับแรงอัดตามแนวแกน แรงดัดแรงบิด แรงเฉือนแรงยึดเหนี่ยวระหวาง
คอนกรีตและเหล็กเสริม การออกแบบองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กดวย
วิธีห นวยแรงใช งานและวิธี กํา ลังประลัย ข อกํา หนดและมาตรฐานการ
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การฝกปฏิบัติ
ฝกออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและการทํารายละเอียด

3.3

Soil Mechanics & Laboratory
Soil formation, index properties and classification of
soil, compaction, permeability of soil and seepage
problems, principle of effective stresses within a soil
mass; stress distribution, compressibility of soil,
shear strength of soil, earth pressure theory, slope
stability, bearing capacity

030613143 ปฐพีกลศาสตร
3 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : 030613120 ความแข็งแรงของวัสดุ
กํ า เนิ ด ดิ น สมบั ติ พื้ น ฐานของดิ น และการจํ า แนกดิ น การบดอั ด
ความสามารถในการซึมผานของน้ําในดินและปญหาการไหลลอด หลักการ
ของหน ว ยแรงประสิ ท ธิ ผ ลในมวลดิ น การกระจายของหน ว ยแรง
ความสามารถในการยุบตัวของดิน กําลังเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันดิน
เสถียรภาพของลาดดิน ความสามารถในการรับกําลังแบกทานของดิน
030613243 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : 030613143 ปฐพีกลศาสตรหรือเรียนรวมกัน
วิธีการเจาะสํารวจและการเก็บตัวอยางดิน การทดสอบความถวงจําเพาะ
ของเม็ดดิน การกระจายขนาดของเม็ดดิน คาพิกัดเหลว พิกัดพลาสติก
และพิกัดหดตัว ความซึมผานไดของน้ําในมวลดิน การอัดตัวคายน้ํา แรง
เฉือนโดยตรง แรงอัดแบบไมถูกจํากัด แรงอัดสามแกน การบดอัดดิน
ความหนาแนนของดินในสนาม ซีบีอาร กรณีศึกษาการทดสอบแรงแบก
ทานของดินและเสาเข็ม
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3.4

3.5

3.6

เนื้อหาวิชาของสภาวิศวกร
Civil Engineering Materials and Testing
Fundamental behaviors and properties, introduction to
inspection and testing of various civil engineering
materials, steel and rebar, wood, cement, aggregates
and admixtures, mix design; fresh and hardened
concrete, highway materials, other civil engineering
materials.

เนื้อหารายวิชาทีข่ อเทียบ
030613342 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
3 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : 030613120 ความแข็งแรงของวัสดุ
พฤติกรรมและคุณสมบัติของวัสดุกอสราง วิธีการตรวจสอบคุณภาพและ
ทดสอบวัสดุที่ใชในงานวิศวกรรมโยธา ไดแก เหล็กรูปพรรณและเหล็กเสน
ไมอิฐ วัสดุอื่นๆ ปจจุบันที่นําใชในงานดานวิศวกรรมโยธา
030613322 เทคโนโลยีคอนกรีต
2 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ไมมี
คอนกรีตและสวนผสม ประเภทของปูนซีเมนตวัสดุผสมน้ําสารเคมีผสม
เพิ่มการหาปฏิภาคสวนผสมคอนกรีตการผสมการลําเลียงการเท และการ
ทําใหแนนการบมคอนกรีตการทําคอนกรีตชนิดพิเศษการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน วิธีการทดสอบหาสมบัติของสวนผสมของคอนกรีตมาตรฐาน
และวิธีการทดสอบหาสมบัติของคอนกรีตสดมาตรฐานและวิธีการทดสอบ
หาสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแลวการทดสอบหาสมบัติดานกําลังโดยวิธี
ทําลายและไมทําลาย การวิเคราะหสาเหตุการเสียรูป และพฤติกรรมของ
โครงสรางคอนกรีตภายใตแรงกระทํา และอื่นๆที่สนใจ
Steel & Timber Design & Practice / Foundation 030613360 การออกแบบไมและเหล็ก
4 หนวยกิต
Engineering & Practice
วิชาบังคับกอน : 030613140 การวิเคราะหโครงสราง
Steel & Timber Design
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็กชิ้นสวนรับแรงดึงแรงอัดแรงดัดและ
Design of steel and timber structures; tension and
แรงดัด-อัดชิ้นสวนเชิงประกอบคานเชิงประกอบการเชื่อมตอโดยการเชื่อม
compression members; beams; beam-columns; builtและโดยการใชอุปกรณยึดประเภทอื่นทั้งวิธี ASD และ LRFD
up members; plate girders; connections; ASD and LRFD การฝกปฏิบัติ
methods, design practice.
ฝกปฏิบัติออกแบบโครงสรางไมและเหล็กและการทํารายละเอียด
Practice
030613363 วิศวกรรมฐานราก
4 หนวยกิต
Practice in steel & timber design and detailing
วิชาบังคับกอน : 030613143 ปฐพีกลศาสตร
การสํารวจสภาพชั้นดิน ความสามารถในการรับกําลังแบกทานของฐาน
ราก การออกแบบฐานรากแผและฐานรากเสาเข็ม การออกแบบฐานราก
เสื่ อ และเคซอง การออกแบบการขุ ด เป ด และขุ ด ค้ํ า ยั น เบื้ อ งต น การ
วิ เ คราะห ก ารทรุ ดตั ว ป ญ หาจากแรงดั น ดิ น และโครงสร า งกั นดิ นและ
กําแพงเข็มพืด การปรับปรุงคุณภาพดิน
การฝกปฏิบัติ
ฝกปฏิบัติออกแบบวิศวกรรมฐานรากและการทํารายละเอียด
Hydraulic Engineering / Water ResourcesEngineering 030613144 วิศวกรรมชลศาสตร
3 หนวยกิต
Hydraulic Engineering
วิชาบังคับกอน : 030613124 ชลศาสตร
Application of fluid mechanic / hydraulic principles to การประยุกตหลักกลศาสตรของไหลในการศึกษาและการปฏิบัติทางดาน
study and practice of hydr aulic engineering; piping
วิศวกรรมชลศาสตรระบบทอ วอเตอรแฮมเมอรเครื่องสูบน้ําและกังหันน้ํา
systems; water hammer; pumps and turbines; open
การไหลในทางน้ําเปดการออกแบบอางเก็บน้ําเขื่อนทางน้ําลนแบบจําลอง
channel flow; design of reservoir, dams, spillways;
ทางชลศาสตร ระบบระบายน้ํา
hydraulic models, drainage system.
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กลุมที่
3.7

3.8

เนื้อหาวิชาของสภาวิศวกร
Highway Engineering / Transportation Engineering
/ Pavement Design / Railway Engineering / Route
Surveying / Photogrammetry
Highway Engineering
Historical development of highways; highway
administration; principles of highway planning and
traffic analysis; geometric design and operations;
highway finance and economic; introduction to
pavement design; highway materials; construction
and maintenance of highways.

Construction Engineering and Management /
Construction Techniques
Construction Engineering and Management
Project delivery systems; project organization; site
layout; project planning; modern construction
technology; construction equipments; critical path
method (CPM); resource management; progress
measurement; construction safety; quality systems.

เนื้อหารายวิชาทีข่ อเทียบ
030613165 วิศวกรรมการทาง
3 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : โดยความเห็นชอบจากภาควิชา
พัฒนาการของทางหลวง องคกรที่เกี่ยวของกับการทาง หลักการวางแผน
การทาง การวิ เคราะห ก ารจราจร การออกแบบเชิ งเรขาคณิ ต การ
ดําเนินการเศรษฐศาสตรการทาง การออกแบบทาง วัสดุการทาง การ
กอสรางและการบํารุงรักษาทาง
030613265 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
1 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : 030613165 วิศวกรรมการทาง หรือเรียนรวมกัน
การทดสอบความถวงจําเพาะและความหนาแนนของวัสดุบิทูเมนในสภาพ
กึ่งแข็ง การทดสอบรอยละการหลุดออกระหวางแอสฟลตกับวัสดุมวลรวม
การทดสอบหาความขนเหลว การทดสอบการจมการทดสอบหาจุดวาบไฟ
และจุดติดไฟ การทดสอบหาจุดออนตัว การทดสอบการยืดดึงของวัสดุ
แอสฟลต การทดสอบลักษณะชองวางระหวางผิวทางโดยวิธี Sand Patch
การทดสอบหาสัมประสิทธิ์การยึดเกาะของผิวทางภายใตสภาวะเปยกและ
แห ง การทดสอบความหนื ด แบบเซย โ บลต การออกแบบส ว นผสม
แอสฟลตคอนกรีตการทดสอบความตานทานการไหลของวัสดุแอสฟลต
คอนกรีต
030613166 การบริหารงานกอสราง
3 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ไมมี
ระบบการส ง มอบโครงการ การจั ด โครงสร า งองค ก ร การวางผั ง การ
วางแผนโครงการเทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม เครื่องจักรและอุปกรณ
กอ สร างวิธี เส นทางวิก ฤติ (ซีพี เอ็ ม) เทคนิคการตรวจสอบและประเมิ น
โครงการ การจัดการดานทรัพยากร การตรวจสอบความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน ความปลอดภัยในการกอสราง ระบบคุณภาพในงานกอสราง
030613348 เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง
3 หนวยกิต
วิชาบังคับกอน : ไมมี
เทคโนโลยีการกอสรางอาคารบานพักอาศัย อาคารพาณิชย อาคารชิ้นสวน
สํา เร็ จ รู ป อาคารสู งด ว ยวั สดุ ก อ สร างสมั ย ใหม เช น ไม ไม เทีย ม เหล็ ก
รูปพรรณ คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรงและวัสดุหลอสําเร็จการวาง
แผนการกอสราง การใชเครื่องจักรกลในงานกอสรางงานขุดและเจาะดิน
งานเสาเข็ ม การสร า งโครงสร า งใต ดิ น การติ ด ตั้ ง เครน งานอาคาร
เทคโนโลยีและวิธีการกอสรางเพื่อลดผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม
กฏหมายและมาตรฐานการก อ สร า งที่ เกี่ ย วข อ งของประเทศไทยและ
ตางประเทศ การปรับปรุงองคอาคารเกาเพื่อนํากลับมาใชงานใหม
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ตารางที่ 7.2 เปรียบเทียบลักษณะหลักสูตรและรายละเอียดที่กําหนดไวในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และที่สภาวิศวกรกําหนด โดยมีความ
ครบถวนเปนไปตามขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 26ง
เมื่ อวั นที่ 4 มีน าคม พ.ศ. 2554) และระเบียบสภาวิ ศ วกร วา ด วย วิ ชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร วิ ชา
พื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรม และวิ ช าเฉพาะทางวิ ศ วกรรม ที่ ส ภาวิ ศ วกรจะให ก ารรั บ รองปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 (ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 246ง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
เกณฑพิจารณา
1. ลักษณะของหลักสูตร

สภาวิศวกรกําหนด
(1) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคที่มีการ
เรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ

(2) มี ก ารเรี ย นการสอนวิ ช าพื้ น ฐานทาง
วิ ท ยาศาสตร (Basic
Sciences)
วิ ช าพื้ น ฐานทางด า นวิ ศ วกรรม (Basic
Engineering)
และวิ ช าเฉพาะทาง
วิศวกรรม (Specific Engineering) โดย
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมตองประกอบดวย
แขนงวิชายอยไมนอยกวาสี่แขนงวิชา และ
วิ ช าพื้ น ฐานทางด า น วิ ศ วกรรมและวิ ช า
เฉพาะทางวิศวกรรม ตองมีหนวยกิตรวม
กันไมนอยกวาแปดสิบสี่หนวยกิต

หลักสูตร พ.ศ. 2560
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560 มี ก ารจั ด การศึ ก ษาเป น ไปตาม
ข อ กํ า หนดสภาวิ ศ วกร โดยจั ด การศึ ก ษาใน
ระบบทวิ ภ าคที่ มี ก ารเรี ย นการสอนทั้ ง ใน
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ (อ า งอิ ง เอกสาร
มคอ.2 หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ฉบับ
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 หมวดที่ 3 หน า ที่ 8
หัวขอ “ระบบการจัดการศึกษา” และหัวขอ
“รายวิ ช าในแต ล ะหมวดวิ ช าและจํ า นวน
หน ว ยกิ ต ” หน า ที่ 11-20 และยั ง มี ค วาม
ต อ เนื่ อ งของรายวิ ช าเป น ไปตามลํ า ดั บ การ
เรียนรู ดังแสดงในภาคผนวกที่ 2 เรื่องแผนภูมิ
ความตอเนื่องของหลักสูตร หนาที่ 111
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560 มีการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร (Basic Sciences) วิชาพื้นฐาน
ทางด า นวิ ศ วกรรม (Basic Engineering)
และวิ ช าเฉพาะทางวิ ศ วกรรม (Specific
Engineering) โดยระบุไวในหมวดวิชาเฉพาะ
ประกอบไปดวย 1) กลุมวิชาวิชาเฉพาะพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2) กลุมวิชา
วิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิศวกรรม 3)กลุม วิช า
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา และ 4) กลุมวิชา
ฝ ก งาน แ ล ะป ร ะส บ ก าร ณ วิ ช า ชี พ ซึ่ งมี
หนวยกิตรวมกันเทากับ 85 หนวยกิต (อางอิง
เอกสาร มคอ.2 หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 หมวดที่ 3 หั ว ข อ
“หลักสูตรและอาจารยผูสอน” หนาที่ 11 และ
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2. ผู เ ข ารั บ การ ศึ ก ษ าใน ผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรของปริญญา
หลักสูตร
ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ วุ ฒิ บั ต รที่ ข อให
รับรองตองสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ 6 หรื อ เที ย บเท า หรื อ สํ า เร็ จ
การศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง
3. คุ ณ สมบั ติ ข องประธาน (1) ประธานหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมใด
หลั ก สู ต ร อาจารย ป ระจํ า อย า งน อ ยต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
หลักสูตร และอาจารยผูสอน ปริ ญ ญาอย า งน อ ย สองระดั บ ในสาขา
วิศวกรรมนั้น หรือสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาหนึ่ ง ระดั บ ในสาขาวิ ศ วกรรมนั้ น
และมี ตํ าแหน ง ทางวิ ช าการไมากว
ต ารอง
ศาสตราจารยหรือมีประสบการณดานการ
สอนในสาขาวิศวกรรมนั้น อยางนอยสิบป
( 2) อ า จ า ร ย ผู ส อ น วิ ชา พื้ น ฐ า น ทา ง
วิ ท ยาศาสตร อย า งน อ ยต อ งสํ า เร็ จ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ทางด า นนั้ น
หรือทางวิศวกรรมศาสตร
(3) อาจารย ผู ส อนวิ ช าพื้ น ฐานทางด า น
วิศวกรรมตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง
ดั ง ต อ ไปนี้ ก. สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี แ ละไมากว
ต า ปริ ญ ญาโททาง

วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมสามารถแยกเปนแขนง
วิชายอยไมนอยกวา 8 แขนงวิชา ตามที่ระบุใน
เอกสาร ภาคผนวก ท า ยเอกสาร มคอ.2
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560 หัวขอ “ตารางที่ 7.1 หนาที่ 163169 เรื่ อ งการเปรี ย บเที ย บเนื้ อ หารายวิ ช าที่
กําหนดไวในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และเนื้อหารายวิชาที่สภา
วิศวกรกําหนดที่มีเนื้อหา โดยมีความครบถวน
เป น ไปตามระเบี ย บสภาวิ ศ วกร ว า ด ว ยวิ ช า
พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร วิ ช าพื้ น ฐานทาง
วิศวกรรม และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภา
วิ ศ ว ก ร จ ะ ใ ห ก า ร รั บ ร อ ง ป ริ ญ ญ า
ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 (ประกาศ
ในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล ม 132 ตอนพิ เ ศษ
246ง เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558)
ผูเขารับการศึกษาในหลักสูตรมีการกําหนดให
สอดคลองและเปนไปตามเกณฑที่สภาวิศวกร
กํ า หนด (อ า งอิ ง เอกสาร มคอ.2 หลั ก สู ต ร
วิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
โยธาและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดที่ 3 หัวขอ “คุณสมบัติของผูเขาศึกษา”
โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร หนาที่ 8
เอกสาร มคอ.2 หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 หมวดที่ 3 หั ว ข อ
“ชื่ อ -นามสกุ ล เลขประจํ า ตั ว บั ต รประชาชน
ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย” หนาที่ 6062 แสดงคุ ณ สมบั ติ ข องประธานหลั ก สู ต ร
อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน
เปนเปนไปตามเกณฑที่สภาวิศวกรกําหนด โดย
สามารถสรุปไดตามที่ระบุในตารางที่ 7.3 และ
7.4 (ตอจากตาราง 7.2 นี้)
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4. ขอกําหนดรายวิชา

วิ ศ วกรรมศาสตร ข. สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ด า น อื่ น น อ ก จ า ก
วิศวกรรมศาสตร แตสําเร็จการศึกษา ไม
ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาโททางวิ ศ วกรรมศาสตร
และมี ป ระสบการณ ด า นการสอนทาง
วิศวกรรมศาสตรอยางนอย สามป ค. เปน
ผูสอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรองกอน
ปการศึกษา 2546
(4) อาจารย ผู ส อนวิ ช าพื้ น ฐานทางด า น
วิศ วกรรมที่ ค าบเกี่ ย วกั บ วิ ช าพื้ น ฐานทาง
วิทยาศาสตร ตองสําเร็จการศึกษาระดับ
ป ริ ญ ญ า ต รี แ ล ะ ป ริ ญ ญ า โ ท ท า ง
วิศวกรรมศาสตรหรือวิทยาศาสตร
(5) อาจารยผูสอนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
ต อ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ อ ย า ง ใ ด อ ย า ง ห นึ่ ง
ดั ง ต อ ไปนี้ ก. สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาตรี แ ละไม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาโททาง
วิ ศ วกรรมศาสตร ข. สํ า เร็ จ การศึ ก ษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ด า น อื่ น น อ ก จ า ก
วิศวกรรมศาสตร แตสําเร็จการศึกษา ไม
ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาโททางวิ ศ วกรรมศาสตร
และมี ป ระสบการณ ด า นการสอนทาง
วิศวกรรมศาสตร อยางนอยหาป ค. สําเร็จ
ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ท า ง
วิ ศ วกรรมศาสตร อ ย า งน อ ยสองระดั บ
ง. เป น ผู ส อนในหลั ก สู ต รที่ ส ภาวิ ศ วกร
รับรองกอนปการศึกษา 2556
วิ ช าพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร ให เ ป น ไป
ตามรายละเอี ย ด สาระของวิ ช า และ
แผนการจัดการศึกษา ที่กําหนดไวในบัญชี
หมายเลข 1 ทายระเบียบคณะกรรมการ
สภาวิ ศ วกร ว า ด ว ยวิ ช าพื้ น ฐานทาง
วิท ยาศาสตร วิ ชาพื้ น ฐานทางวิ ศ วกรรม
และวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกร
จะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร
และวุ ฒิ บั ต ร ในการประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558
(1) กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร
ไม น อ ยกว า 9 หน ว ยกิ ต และมี
การจัดการเรียนการสอนเปนไป
ตามเนื้อหาที่กําหนด
(2) กลุ ม วิ ชาพื้ น ฐานทางฟ สิ กส ไม

เอกสาร ภาคผนวก ท า ยเอกสาร มคอ.2
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560 หัวขอ “ตารางที่ 7.1 เปรียบเทียบ
เนื้ อ หารายวิ ช าที่ กํ า หนดไว ใ นหลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธาและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
และเนื้ อ หารายวิ ช าที่ ส ภาวิ ศ วกรกํ า หนดที่ มี
เนื้อหา โดยมีความครบถวนเปนไปตามระเบียบ
ส ภ า วิ ศ ว ก ร ว า ด ว ย วิ ช า พื้ น ฐ า น ท า ง
วิทยาศาสตร วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และ
วิชาเฉพาะทางวิ ศวกรรม ที่ สภาวิ ศวกรจะให
การรั บ รองปริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ต ร และ
วุ ฒิ บั ต ร ในการประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม
ควบคุ ม พ.ศ. 2558 (ประกาศในราชกิ จ จา
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นอยกวา 6 หนวยกิต และมีการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปตาม
เนื้อหาที่กําหนด
(3) กลุมวิชาพื้นฐานทางเคมี ไมนอย
กว า ๓ หน ว ยกิ ต และมี ก าร
จัดการเรียนการสอนเปนไปตาม
เนื้อหาที่กําหนด
(4) มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนให
เปนไปตามลําดับการเรียนรู
วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และวิชาเฉพาะ
ทางวิศวกรรม ใหเปนไปตามรายละเอียด
สาระของวิชา และแผนการจัดการศึกษา
ที่ กํ า หนดไว ใ นบั ญ ชี ห มายเลข 2 ท า ย
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวย
วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร วิชาพื้นฐาน
ทางวิ ศ วกรรม และวิ ช าเฉพาะทาง
วิศ วกรรม ที่ สภาวิศ วกรจะให การรับ รอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ใน
การประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม
พ.ศ. 2558
(1) วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมตองมี
การเรี ย นการสอนทั้ ง 8 กลุ ม
รายวิ ช าและมี ห น ว ยกิ ต รวมกั น
ไมนอยกวา 24 หนวยกิต
(2) วิ ช าเฉพาะทางวิ ศ วกรรมต อ งมี
หน ว ยกิ ต รวมไม น อ ยกว า 24
หนวยกิต และมีการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น ใ ห ต า ม ก ลุ ม วิ ช า ที่
กําหนด
(3) มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนให
เปนไปตามลําดับการเรียนรู

นุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 246ง เมื่อวันที่
8 ตุลาคม พ.ศ. 2558)” หนา 163-169 แสดง
ใหเห็นการเปรียบเทียบที่แสดงวาเปนไปตาม
เกณฑ ที่ ส ภาวิ ศ วกรกํ า หนด ทั้ ง นี้ ก ารจั ด การ
เรียนการสอนถูกกําหนดใหเปนไปตามลําดั บ
การเรียนรู โดยมีการกําหนดเกี่ยวกับวิชาบังคับ
ก อ น ไว ใ นคํ า อธิ บ ายรายวิ ช า ดั ง ปรากฎใน
เอกสาร เอกสาร มคอ.2 หลักสู ตรวิ ศวกรรม
ศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าวิ ศวกรรมโยธาและ
เทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 หัวขอ
“คํ า อธิ บ ายรายวิ ช า” หน า 29-59 แผนผั ง
แสดงลํ า ดั บ การเรี ย น ในเอกสารภาคผนวก
ทายเอกสาร มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2560 หั ว ข อ “แผนภู มิ
แสดงความตอเนื่องของหลักสูตร” หนา 111
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1. นายชัยศาสตร สกุลศักดิ์ศรี
ชื่อเดิม นายเชิดชนินทร หมดมลทิน

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

นายณัฐพงศ มกระธัช
นายนิรัตน
แยมโอษฐ
นายจํารูญ
หฤทัยพันธ
นายสมิตร
สงพิริยะกิจ
นายกิตติภูมิ รอดสิน
นายชัยรัตน ธีระวัฒนสุข
นายจําเริญ โกศัลวิตร
นายกีรติกานต พิริยะกุล
นายเจนจิต เอี่ยมจตุรภัทร
นายฐิติวัฒน ตรีวงศ
นางสาวนรารัชตพร นวลสวรรค
นายอดิสรณ พงษสุวรรณ
นายสิทธิโชค สุนทรโอภาส
นายสรกานต ศรีตองออน*,**
นางขวัญเนตร สมบัติสมภพ**

เปนผูสอนในหลักสูตรที่สภาวิศวกรรับรอง
กอนปการศึกษา2546

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาทาง
วิศวกรรมศาสตรอยางนอย สองระดับ

สําเร็จการศึกษาป.ตรี ดานอื่นแตสาํ เร็จ
การศึกษาไมต่ํากวาป.โททางวิศวกรรมศาสตรและมีประสบการณดานการสอน
ทางวิศวกรรมศาสตรอยางนอยหาป

อาจารยประจํา*
(ชื่อ – นามสกุล)

สําเร็จการศึกษาระดับป.ตรี และไมต่ํากวา
ป.โท ทางวิศวกรรมศาสตร

ตารางที่ 7.3 รายชื่ออาจารยประจําและคุณสมบัติตามขอบั งคับสภาวิศวกรวาด วยการรับรองปริญญา
ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2554 วาดวยคุณสมบัติอาจารย
ผูสอนวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม

หมายเหตุ





มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ

























มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ
มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ
มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ
มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ
มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ
มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ
มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ
มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ
มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ
มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ
มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ
มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ
มีคุณสมบัตติ ามเกณฑ
ไมอยูในเกณฑ
ไมอยูในเกณฑ




หมายเหตุ: รายชื่ออาจารยประจําซึ่งไมนับรวมอาจารยพิเศษ
* ลําดับที่ 14 ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาตอเพิ่มเติมเพื่อใหมีคุณสมบัติตามเกณฑ
** ลําดับที่ 14 และ 15 มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 วาดวย “จํานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของ
อาจารย คุณสมบัติของอาจารย” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลม 132 ตอนพิเศษ 295ง เมื่อ
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และมีประสบการณสอนในสาขาวิศวกรรมโยธามากกวา 10 ป
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ลําดับ
1
2
3
4
5

6
7
8

ตารางที่ 7.4 รายชื่ออาจารยประจําและคุณวุฒิการศึกษา
ชื่อ-นามสกุล /
เลขทะเบียนใบประกอบ
คุณวุฒ/ิ สาขาวิชาเอก
วิชาชีพวิศวกรรมโยธา
นาย ชัยศาสตร สกุลศักดิ์ศรี

Ph.D. (Geotechnical Egineering)
(ชื่อเดิม นายเชิดชนินทร หมดมลทิน) M.Eng. (Soil Engineering)
ภย. 18741
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
นายณัฐพงศ มกระธัช
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
สย. 9005
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
นายนิรัตน แยมโอษฐ
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรแหลงน้ํา)
ภย. 24248
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
นายจํารูญ หฤทัยพันธ
วศ.ม. (การบริหารงานกอสราง)
ภย. 12286
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
นายสมิตร สงพิริยะกิจ
ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา)
สย. 11161
M.SC. (Civil Engineering)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
นายกิตติภูมิ รอดสิน
Ph.D. (Structural Engineering)
ภย. 22044
M.Eng. (Structural Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
นายชัยรัตน ธีระวัฒนสุข
D.Eng. (Geotechnical Engineering)
ภย. 18910
M.Eng. (Geotechnical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
นายจําเริญ โกศัลวิตร
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ภย. 7173 ,ภส 1970
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
Saga University, Japan
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
University of Southern California, USA
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
University of Melbourne, Australia
Asian Institute of Technology
จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย
Asian Institute of Technology
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

ป พ.ศ.
ตําแหนง ประสบการณ
ที่สําเร็จ
ทางวิชาการ การสอน (ป)
การศึกษา
2545
2541
2538
2554
2547
2545
2544
2541
2549
2546
2534
2546
2540
2538
2534
2550
2542
2540
2546
2540
2538
2534
2525

ผูชวย
ศาสตราจารย

11

ผูชวย
ศาสตราจารย

4

ผูชวย
ศาสตราจารย

15

อาจารย

23

รอง
ศาสตราจารย

18

ผูชวย
ศาสตราจารย

17

รอง
ศาสตราจารย

12

ผูชวย
ศาสตราจารย

34
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ตารางที่ 7.4 (ตอ)
ลําดับ
9
10

11
12
13

14

15
16

ชื่อ-นามสกุล
นายกีรติกานต
ภย. 23223

คุณวุฒ/ิ สาขาวิชาเอก

พิริยะกุล

D.Eng. (Civil Engineering)
M.Eng. (Geotechnical Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
นายเจนจิต
เอี่ยมจตุรภัทร Ph.D. (Green Chemistry and Environmental
ภย. 28152
Technology)
M.Eng. (Water and Wastewater Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
นายฐิติวัฒน ตรีวงศ
วศ.ม.(การบริหารงานกอสราง)
ภย. 31532
วศ.ม. (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหการ)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
นายอดิสรณ พงษสุวรรณ วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
ภย. 51200
อส.บ. (เทคโนโลยีโยธา)
นางสาวนรารัชตพร นวลสวรรค ปร.ด. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดลอม)
ภย. 49198
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
นายสิทธิโชค
สย. 5317

สุนทรโอภาส

นายสรกานต
ภย. 14043

ศรีตองออน

นางขวัญเนตร

สมบัติสมภพ

น.บ. (นิติศาสตรบณ
ั ฑิต)
คอ.ด. (การบริหารอาชีวศึกษา)
คอ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
คอ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
D.SC. (Water and wastewater engineering)
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)
วท.บ. (วิทยาศาสตรสุขภาพ)

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา
Ghent University, Belgium
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
University of Science and Technology, Korea
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปที่สําเร็จ ตําแหนง ประสบการณ
การศึกษา ทางวิชาการ การสอน (ป)
2549
2542
2540
2550
2543
2542
2552
2546
2543
2550
2545
2560
2552
2550
2550
2546
2538
2532
2546
2539
2534
2550
2543
2541

รอง
ศาสตราจารย

9

ผูชวย
ศาสตราจารย

5

อาจารย

7

อาจารย

8

อาจารย

2

รอง
ศาสตราจารย

21

ผูชวย
ศาสตราจารย

27

รอง
ศาสตราจารย

16
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ภาคผนวกที่ 7
ขอมูลแสดงการเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร และองคความรูในแตละดานตามที่กําหนดไวในรายวิชาของ
หลั กสู ต ร ที่ เป น ไปตามมาตรฐานคุณ วุฒิร ะดั บปริ ญญาตรี สาขาวิศ วกรรมศาสตร (มคอ.1) พ.ศ. 2553
(สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ตารางที่ 8.1 แสดงโครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีความสอดคลองกับเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร (มคอ.1) พ.ศ. 2553
เกณฑที่กําหนดใน มคอ.1
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 84 หนวยกิต
แบงเปน
วิชาเฉพาะพื้นฐาน ประกอบดวย
- กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
- กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
วิชาเฉพาะดาน ประกอบดวย
- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม
- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม

หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เทากับ 30 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ เทากับ113 หนวยกิต
แบงเปน
วิชาแกน ประกอบดวย
- กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
วิชาชีพประกอบดวย
- กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐานทางดานวิศวกรรม
- กลุมวิชาเฉพาะทางดานวิศวกรรมโยธา
- วิชาบังคับ
- วิชาเลือก
วิชาฝกงานและประสบการณวิชาชีพ ประกอบดวย
- วิชาฝกงานภาคสนาม
- วิชาสหกิจศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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ตารางที่ 8.2 แสดงรายวิ ชาที่ มีการจั ด การเรี ยนการสอนในหลั กสู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชา
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มีความสอดคลองกับองคความรูที่กําหนดไวใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (มคอ.1) พ.ศ. 2553
องค ค วามรู ที่ กํ า หนดใน มคอ.1 สํ า หรั บ หลั ก สู ต ร
รายวิชาระบุในหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา
1. ความรู  พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร แ ละวิ ท ยาศาสตร 1.1 กลุม วิชาเฉพาะพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
040113001 เคมีสําหรับวิศวกร
ธรรมชาติ
040113002
040203111
040203112
040203211
040313005
040313007
040313006
040313015

2. ความรูในสาขาวิศวกรรมโยธา
2.1 กลุมความรูด านวิศวกรรมโครงสราง และวัสดุ
(Structural Engineering and Materials)
2.2 กลุมความรูด านวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร
(Soil and Hydraulics Engineering)
2.3 กลุมความรูด านวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ
(Surveying & Engineering Management)
- วิศวกรรมสํารวจ หรือ
- การบริหารงานกอสราง หรือ
- วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ
- วิศวกรรมทางหรือ
- วิศวกรรมขนสง

(Chemistry for Engineers)
ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร
(Chemistry Laboratory for Engineers)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mathematics I)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 2
(Engineering Mathematics II)
คณิตศาสตรวิศวกรรม 3
(Engineering Mathematics III)
ฟสิกส 1
(Physics I)
ฟสิกส 2
(Physics II)
ปฏิบัติการฟสิกส 1
(Physics Laboratory I)
ปฏิบัติการฟสิกส 2
(Physics Laboratory II)

2.1 กลุม ความรูดานวิศวกรรมโครงสราง และวัสดุ
030103100
030103102
030613120
030613141
030613130
030613140
030613322
030613342
030613350
030613360
030613170

วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
กลศาสตรวิศวกรรม 1
(Engineering Mechanics I)
ความแข็งแรงของวัสดุ
(Strength of Materials)
สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมโยธา
(Differential Equations for Civil Engineering)
ทฤษฎีโครงสราง
(Theory of Structures)
การวิเคราะหโครงสราง
(Structural Analysis)
เทคโนโลยีคอนกรีต
(Concrete Technology)
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
(Civil Engineering Materials and Testing)
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
การออกแบบไมและเหล็ก
(Timber and Steel Design)
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
(Prestressed Concrete Design)
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030613180
030613186
030613190
030613388

พลศาสตรของโครงสรางและวิศวกรรมแผนดินไหว
(Structural Dynamics and Earthquake
Engineering)
วิศวกรรมการกอสราง
(Construction Engineering)
การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมทริกซ
(Matrix Structural Analysis)
การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมโยธาและ
เทคโนโลยี
(Computer Application for Civil Engineering
and Technology)

2.2 กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร
030613125
030613143
030613243
030613363
030613154
030613124
030613224
030613144
030613192
030613193

ธรณีวิศวกรรม
(Engineering Geology)
ปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics)
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
(Soil Mechanics Laboratory)
วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)
อุทกวิทยา
(Hydrology)
ชลศาสตร
(Hydraulics)
ปฏิบัติการชลศาสตร
(Hydraulic Laboratory)
วิศวกรรมชลศาสตร
(Hydraulic Engineering)
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
(Water Resources Engineering)
วิศวกรรมการระบายน้าํ
(Drainage Engineering)

2.3 กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ
2.3.1 ดานวิศวกรรมสํารวจ
030613325
การสํารวจ
(Surveying)
030613225
การสํารวจภาคสนาม
(Field Surveying)
030613335
การสํารวจเสนทาง
(Route Surveying)
2.3.2 ดานบริหารงานกอสราง
030613146
ขอกําหนดสัญญาและการประมาณราคากอสราง
(Specifications, Contracts, and Cost
Estimation)

177
030613166
030613348
030613394

การบริหารงานกอสราง
(Construction Engineering and Management)
เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง
(Construction Engineering Technology)
การจําลองขอมูลอาคารในงานวิศวกรรมโยธา
(Building Information Modelling in Civil
Engineering)

2.3.3 ดานวิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล
030613147
วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
(Water Supply and Sanitary Engineering)
2.3.4 ดานวิศวกรรมทาง
030613165
วิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering)
030613265
ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering Laboratory)
2.3.5 ดานวิศวกรรมขนสง
030613175
วิศวกรรมขนสง
(Transportation Engineering)
030613191
วิศวกรรมขนสงทางราง
(Railway Engineering)
2.3.6 ดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
030613176
ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
(Safety in Civil Engineering and Technology
Work)
030613177
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
(Environment Impact Assessment)
2.3.7 ดานวิจัยและประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
030613178
ระเบียบวิธีวิจยั สําหรับวิศวกรรมโยธา
(Research Methodology for
Civil Engineering)
030613268
โครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
(Civil Engineering and Technology Project)
030613269
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)

2.4 กลุม ความรูดานพื้นฐานวิศวกรรมโยธา
030513300
030103300
030613228
030613338

การโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Computer Programming)
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
เขียนแบบโยธาและสถาปตยกรรม
(Civil and Architectural Drawing)
เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร
(Computer-aided Drafting for
Civil Engineering)
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ตารางที่ 8.3 แสดงความสัมพันธระหวางเนื้อหาความรูในรายวิชาในหมวดวิชาชีพวิศวกรรมโยธาที่กําหนด
ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 มี
ความสอดคลองกับขอกําหนดขอบเขตองคความรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร (มคอ.1) พ.ศ. 2553

เนื้อหาความรู

องค ค วามรู ต ามข อ กํ า หนด
ขอบเขตองคความรู กําหนดใน
ม ค อ . 1 สํ า ห รั บ ห ลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตร
1 2 3 4 5 6 7 8

1.กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสราง และวัสดุ
030103100 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)
030103102 กลศาสตรวิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics I)
030613120 ความแข็งแรงของวัสดุ (Strength of Materials)
030613141 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมโยธา (Differential Equations for Civil Engineering)
030613130 ทฤษฎีโครงสราง (Theory of Structures)
030613140 การวิเคราะหโครงสราง (Structural Analysis)
030613322 เทคโนโลยีคอนกรีต (Concrete Technology)
030613342 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ (Civil Engineering Materials and Testing)
030613350 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)
030613360 การออกแบบไมและเหล็ก (Timber and Steel Design)
030613170 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง(Prestressed Concrete Design)
030613180 พลศาสตร ข องโครงสร า งและวิ ศวกรรมแผ นดิ นไหว (Structural Dynamics and
Earthquake Engineering)
030613186 วิศวกรรมการกอสราง (Construction Engineering)
030613190 การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมทริกซ (Matrix Structural Analysis)
030613388 การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (Computer Application
for Civil Engineering and Technology)

×
×
×
× ×
×
×
×
×
×
×
×
× ×

×

×
× ×
× ×

×

×
×
×
× × ×
×
×
×
× × ×
× × ×
× × ×

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×

2. กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร
030613125 ธรณีวิศวกรรม (Engineering Geology)
030613143 ปฐพีกลศาสตร (Soil Mechanics)
030613243 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร (Soil Mechanics Laboratory)
030613363 วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering)
030613154 อุทกวิทยา (Hydrology)
030613124 ชลศาสตร (Hydraulics)
030613224 ปฏิบัตกิ ารชลศาสตร (Hydraulic Laboratory)
030613144 วิศวกรรมชลศาสตร (Hydraulic Engineering)
030613192 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา (Water Resources Engineering)
030613193 วิศวกรรมการระบายน้ํา (Drainage Engineering)

×
×
×
×
×
×

3. กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ
3.1 ดานวิศวกรรมสํารวจ
030613325 การสํารวจ (Surveying)
030613225 การสํารวจภาคสนาม (Field Surveying)
030613335 การสํารวจเสนทาง (Route Surveying)

×
×
×

×
×
×
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3.2ดานบริหารงานกอสราง
030613146 ขอกําหนดสัญญาและการประมาณราคากอสราง (Specifications, Contracts, and Cost
Estimation)
030613166 การบริหารงานกอสราง (Construction Engineering and Management)
030613348 เทคโนโลยีวิศวกรรมการกอสราง (Construction Engineering Technology)
030613394 การจําลองขอมูลอาคารในงานวิศวกรรมโยธา (Building Information Modelling in Civil
Engineering)
3.3 ดานวิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล
030613147 วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา (Water Supply and Sanitary Engineering)
3.4ดานวิศวกรรมทาง
030613165 วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering)
030613265 ปฏิบัตกิ ารวิศวกรรมการทาง (Highway Engineering Laboratory)
3.5 ดานวิศวกรรมขนสง
030613175 วิศวกรรมขนสง (Transportation Engineering)
030613191 วิศวกรรมขนสงทางราง (Railway Engineering)
3.6 ดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
030613176 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (Safety in Civil Engineering and
Technology Work)
030613177 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environment Impact Assessment)
3.7 ดานวิจัยและประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
030613178 ระเบียบวิธวี ิจยั สําหรับวิศวกรรมโยธา (Research Methodology for Civil Engineering)
030613268 โครงงานวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (Civil Engineering and Technology Project)
030613269 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)

องค ค วามรู ต ามข อ กํ า หนด
ขอบเขตองคความรู กําหนดใน
ม ค อ . 1 สํ า ห รั บ ห ลั ก สู ต ร
วิศวกรรมศาสตร*
1 2 3 4 5 6 7 8
×

×

×
×

×
× ×
×

× × × ×

× ×

× × × ×
× × × ×

×
×

×
× ×

×
× × ×
× ×
×

×
× × × ×
× × × ×

× ×
×
× ×
× ×

4.กลุมความรูดานพื้นฐานวิศวกรรมโยธา
030513300 การโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming)
×
030103300 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)
030613228 เขียนแบบโยธาและสถาปตยกรรม (Civil and Architectural Drawing)
030613338 เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร (Computer-aided Drafting for Civil
Engineering)

×
×
×
×

หมายเหตุ : * ขอกําหนดขอบเขตองคความรูทกี่ ําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (มคอ.1) พ.ศ. 2553 สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 8 ขอ เรียง
ตามลําดับ ไดแก (1) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied Mathematics, Computer and Simulations); (2) องคความรูที่
เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics); (3) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and Fluid Mechanics); (4) องคความรูที่
เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials); (5) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy); (6) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity
and Electronics); (7) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management); และ (8)องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology
Health and Environment)
** ขอกําหนดขอบเขตองคความรู เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร (มคอ.1) พ.ศ. 2553 ระบุไว
เพียง 3 กลุมความรู ไดแก กลุมที่ 1 กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสราง และวัสดุ กําหนดใหรายวิชาในกลุมนี้ ตองคลอบคลุมขอบเขตองคความรูอยางนอยในขอ (1); (2); และ (4)
กลุมที่ 2 กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร กําหนดใหรายวิชาในกลุมนี้ ตองคลอบคลุมขอบเขตองคความรูอยางนอยในขอ (1); (2); (4); และ (7)และกลุมที่ 3 กลุมความรู
ดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ ซึ่งแบงอกเปน 5 แขนงวิชายอย คือ แขนงวิชายอยที่ 1 วิศวกรรมสํารวจ กําหนดใหรายวิชาในแขนงยอยนี้ ตองคลอบคลุมขอบเขตองคความรู
อยางนอยในขอ (1); และ (7) แขนงวิชายอยที่ 2 การบริหารงานกอสราง กําหนดใหรายวิชาในแขนงยอยนี้ ตองคลอบคลุมขอบเขตองคความรูอยางนอยในขอ (1); และ (7) แขนงวิชา
ยอยที่ 3 วิศวกรรมประปา หรือสุขาภิบาล กําหนดใหรายวิชาในแขนงยอยนี้ ตองคลอบคลุมขอบเขตองคความรูอยางนอยในขอ (1); (2); (3); (4);(7); และ (8)แขนงวิชายอยที่ 4
วิศวกรรมทาง กําหนดใหรายวิชาในแขนงยอยนี้ ตองคลอบคลุมขอบเขตองคความรูอยางนอยในขอ (1); (2); (3); (4); และ (7) และแขนงวิชายอยที่ 5 วิศวกรรมขนสง กําหนดให
รายวิชาในแขนงยอยนี้ ตองคลอบคลุมขอบเขตองคความรูอยางนอยในขอ (1); และ (7)
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ตารางที่ 8.4 แสดงความสัมพันธระหวางเนื้อหาความรูและขอกําหนดขอบเขตองคความรูสําหรับสาขาวิชา
วิ ศ วกรรมโยธา ที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ศ วกรรมศาสตร (มคอ.1)
พ.ศ. 2553
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ภาคผนวกที่ 8
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
และขอบังคับหรือระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

182

ภาคผนวกที่ 8.1
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต

ภาคผนวกที่ 8.2
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ.๒๕๕๓ (มคอ.1)
(คัดเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)

ภาคผนวกที่ 8.3
ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2554

ภาคผนวกที่ 8.4
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร วาดวยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และ
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะใหการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตร ในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2558 (คัดเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)
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