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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
10.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
10.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
10.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
    การวางแผนหลักสูตรควรจัดให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจแห่งชาติ และสภาพ

เศรษฐกิจปัจจุบัน เพราะการพัฒนาประเทศ มีความจําเป็นอย่างย่ิงในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างบูรณาการ เพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
    ในปัจจุบันสภาพความเป็นอยู่ทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นได้มีการพัฒนาและ

เปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากสภาพเดิมอย่างเห็นได้ชัด การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณธรรม ตลอดจนการ
ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นเป็นหนทางนําไปสู่
การพ่ึงพาตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
12.1.1 มีการกําหนดตัวช้ีวัดด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
12.1.2 จัดให้มีการประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษาตามหลักสูตร  โดยมีกรรมการประกัน

คุณภาพ ทําหน้าที่กํากับ ควบคุม ติดตามผลการดําเนินงาน และนําผลการประเมินมากําหนดแผนพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 

12.1.3 มีการเพ่ิมหรือปรับรายวิชาให้เหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ในสถานการณ์ปัจจุบัน 

12.1.4 มีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี  โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวข้องจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ 

12.2  ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
     เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต 

หรือสําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรมโยธามีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพวิศวกรรมโยธา เป็นคนดีมีคุณธรรม และพ่ึงพาตนเองได้ 
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13.  ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
“ไม่มี” 
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หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความรู้
ความสามารถ เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และพ่ึงพาตนเองได้ 
 1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ
สําเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธามีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพวิศวกรรมโยธา เป็นคนดีมีคุณธรรม และพ่ึงพาตนเองได้ 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1  เพ่ือผลิตวิศวกรโยธานักปฏิบัติที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่วิสาหกิจชุมชน 
1.3.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรมโยธา 
1.3.3  เพ่ือให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไปพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3.4  เพ่ือฝึกให้บัณฑิตวิศวกรโยธาเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์

สุจริตและมีความสํานึกในจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมโยธาให้มี
มาตรฐานไม่ ตํ่ากว่าเกณฑ์ท่ีสกอ . 
และสภาวิศวกรกําหนด 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจากเกณฑ์ท่ี
สกอ. และสภาวิศวกรกําหนด 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอ 

- รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มคอ.7 
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ประกอบการ 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังภาครัฐและ
เอกชน โดยอ้างอิงตามแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ห่ ง ช า ติ แ ล ะ สภ า พ
เศรษฐกิจปัจจุบัน  

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงของนโยบาย
รัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ
และสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน  

- จัดทําแบบสอบถามความคิดเห็นจาก
บัณฑิต ผู้ประกอบการ และหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธา 

- รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการ
ใช้บัณฑิตของสถานประกอบการ 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
ทักษะความรู้ ความสามารถในการทํางาน
ของบัณฑิต  

- พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน ด้านการจัดการเรียน การ
สอนด้านวิชาการ ด้านงานวิจัย และ
ด้านวิชาชีพ 

- จัดการประชุมหารือ หรืออบรมสัมมนา
เพ่ือพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอน  

- พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยความร่วมมือจากคณาจารย์ 
นักศึกษา ศิษย์เกา่ และบุคลากร 

- สนั บสนุ นการ เผยแพร่ ผลงานด้ าน
วิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์สู่สังคม 

- สนับสนุนคณาจารย์ให้ทํางานบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 

- ส่งเสริมการพัฒนาด้านวิชาการ และ/ 
หรือ วิชาชีพแก่คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

- รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ.
5 และ มคอ.6 

- ผลงานการจัดการความรู้ภายในองค์กรการ
ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน และแบ่งปันองค์ความรู้ 

- ปริมาณงาน หรือ โครงการที่ให้บริการด้าน
วิชาการแก่ชุมชนและองค์กรภายนอก 

- เผยแพร่ผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์สู่สังคม 

- การจัดโครงการอบรม/สัมมนาภายในองค์กร 
หรือ การเข้าร่วมโครงการอบรม/สัมมนากับ
องค์กรภายนอก 

- พัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์การศึกษา
สภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ และ
ห้องปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรม
โยธา 

- โครงการปรับปรุงอุปกรณ์การศึกษา 
สภาพแวดล้อม เพ่ือการเรียนรู้และห้อง 
ปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมโยธา 
โดยใช้งบประมาณจากวัสดุฝึกและชั่วโมง
ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

- โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองมือทดสอบ
สําหรับห้องปฏิบั ติการทดสอบ  ทาง
วิศวกรรมโยธา 

- รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ  

ใช้ระบบทวิภาค โดยในหน่ึงปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษา  
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยฯ อาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ซึ่งเป็นภาคการศึกษา
ที่ไม่บังคับ ใช้ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ โดยให้เพ่ิมช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาค
การศึกษาปกติ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
หากมีความจําเป็นสามารถจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนได้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับประกาศมหาวิทยาลัยและการ

พิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะ  
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

   “ไม่มี” 
 
2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน  
2.1.1 ภาคการศึกษาที่ 1      ตามวัน – เวลาราชการปกติต้ังแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 
2.1.2 ภาคการศึกษาที่ 2      ตามวัน – เวลาราชการปกติต้ังแต่เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ 
2.1.3 ภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน  ตามวัน – เวลาราชการปกติต้ังแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือสําเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสํารวจ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 
สาขาวิชาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามระเบียบหรือประกาศรับสมัคร 
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2.2.2 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  
ช่างโยธา ช่างสํารวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง ช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า และ ปวช.
สาขาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสํารวจ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
หรือ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา  
ช่างสํารวจ เทคโนโลยีขนส่ง การบริหารงานก่อสร้าง ช่างเขียนแบบโยธา หรือเทียบเท่า และการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และตามที่มีประกาศเพ่ิมเติม 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไปจาก

เดิมที่คุ้นเคย มีสังคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่นักศึกษา ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสม และความรู้พ้ืนฐานของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแตกต่างกันมาก 
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2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษา ในข้อ 2.3  
2.4.1 จัดการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ ปฏิบัติ เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานและทักษะทางวิชาชีพ

วิศวกรรม เพ่ือประกอบการพิจารณาในการรับเข้าศึกษา 
 2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีข้อแนะนําในการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลยั และการแบ่งเวลา 

 2.4.3 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทําหน้าที่สอดส่องดูแล แนะนํา
ตักเตือน ให้คําปรึกษา  
 2.4.4 มีคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือแก่อาจารย์ที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการดูแลนักศึกษา เช่นวันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการ
เรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจําเป็น เป็นต้น 
 2.4.5 มีนักวิชาการด้านการศึกษาทําหน้าที่แนะแนวการเรียน เช่น การจับประเด็นจากการอ่าน
หนังสือ การจดโน้ต การจัดระบบความคิด การดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัย ให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหา และขอ
ความช่วยเหลือ 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี ต่อเขตพื้นที่ 

2.5.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

จํานวนนักศึกษาที่จะรบั ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 3   60 60 60 
ช้ันปีที่ 4    60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

จํานวนนักศึกษา  
ที่จะสาํเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 
2.5.2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

จํานวนนักศึกษาที่จะรบั ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 3   60 60 60 
ช้ันปีที่ 4    60 60 
รวม 60 120 180 240 240 

จํานวนนักศึกษา  
ที่จะสาํเร็จการศึกษา - - - 60 60 
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2.5.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 

จํานวนนักศึกษาที่จะรบั ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ช้ันปีที่ 2  50 50 50 50 
ช้ันปีที่ 3   50 50 50 
ช้ันปีที่ 4    50 50 
รวม 50 100 150 200 200 

จํานวนนักศึกษา  
ที่จะสาํเร็จการศึกษา - - - 50 50 

2.6 งบประมาณตามแผน  
ใช้งบประมาณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยค่าใช้จ่ายใน

การผลิตบัณฑิตต่อคนต่อปี ตามรายละเอียดดังน้ี 
 2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 60,000 65,000 70,000 75,000 80,000 
รวมรายรับ 69,000 74,000 79,000 84,000 89,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)   

      รายละเอียด ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 

เงินเดือน 26,801 28,141 29,548 31,026 32,577 
ค่าวัสดุ 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 
ค่าใช้สอย 16,081 16,885 17,729 18,615 19,546 
ค่าตอบแทน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 
ค่าจ้างช่ัวคราว 670 703 739 775 814 
เงินอุดหนุน 6,031 6,333 6,649 6,982 7,331 
สาธารณูปโภค 4,022 4,223 4,434 4,655 4,888 
รายจ่ายอ่ืนๆ 1,071 1,125 1,181 1,240 1,302 

รวม 66,738 70,076 73,578 77,257 81,120 
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2.7  ระบบการศึกษา 
          แบบช้ันเรียน 
          แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
          แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
          แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
          แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
          อ่ืน ๆ (ระบุ) 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ประกาศเพ่ิมเติม 
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   3.1.3 รายวิชา 
   3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 24 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 
1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวน 12 หน่วยกิต 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication 
GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills 
GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English 
GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language 

1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ จํานวน 3 หน่วยกิต 
GEBHT101  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Activities for Health 

1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ จํานวน 9 หน่วยกิต 
GEBIN101  กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6)  
 Process of Thinking and Problem Solving  
GEBIN102  นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
 Innovation and Technology  
GEBIN103  ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) 
 Art of Living 
2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาละ 3 หน่วยกิต 
2.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้เลือกศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา
ต่อไปน้ี  

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาใน 3(3-0-6) 
 การดําเนินชีวิต  
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living 
GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills 
GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law 
GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations 
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN 
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GEBSO106 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิตและการทํางาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work 

2.2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เลือกศึกษาจํานวน 3 หน่วยกิต  
      จากรายวิชาต่อไปน้ี 

GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life 
GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Necessary information Technology in Daily Life 
GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making  
GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือทํางานวิจัย 3(3-0-6) 
 และการสร้างนวัตกรรม  
 Creation of Scientific Methods for Research  
 and Innovation 
GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Science for Health 
GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development 

2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104  ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ 3(3-0-6) 
 English for Professionals 
GEBLC202  กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6) 
 Report Writing and Presentation 
GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 Local Literature 
GEBLC204  ภาษาไทยสําหรับชาวต่างประเทศ 3(3-0-6) 
 Thai Language for Foreigners 
GEBLC301  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Japanese Conversation 
GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
GEBLC601  ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Burmese 
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2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ  
GEBHT102  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Exercise for Health 
GEBHT103  กีฬาเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Sports for Health 
GEBHT104  นันทนาการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6) 
 Recreation for Health Promotion 

2.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ  
GEBIN104  ชีวิตมีสุข 3(3-0-6) 
 Well – Being 

3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ  109  หน่วยกิต 
 1)  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 49 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 
     1.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

FUNMA105 แคลคลูัส 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 1 for Engineers 

FUNMA106 แคลคลูัส 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 2 for Engineers 

FUNMA107 แคลคลูัส 3 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Calculus 3 for Engineers 

FUNMA108 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
 Differential Equations 

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 1 for Engineers 

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 1 for Engineers 

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Physics 2 for Engineers 

FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Physics Laboratory 2 for Engineers 

FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 Chemistry for Engineers 

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 Chemistry Laboratory for Engineers 

     1.2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 

 Engineering Drawing 
ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials 
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ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5) 
 Computer Programming 

ENGCV100 กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Engineering Mechanics Statics 

ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
 Strength of Materials 1 

ENGCV102 ความแข็งแรงของวัสดุ 2 2(2-0-4) 
 Strength of Materials 2 

ENGCV301 การสํารวจ 3(3-0-6) 
 Surveying 

ENGCV302 ปฏิบัติการสํารวจ 1(0-3-1) 
 Surveying Practice 

ENGCV601 ชลศาสตร์   3(3-0-6) 
 Hydraulics 

ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-1) 
 Hydraulic Laboratory 

 
2)  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 51 หน่วยกิต ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ี 

ENGCV103 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 
 Theory of Structures 

ENGCV104 คอนกรีตเทคโนโลยี 3(2-3-5) 
 Concrete Technology 

ENGCV105 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 1(0-3-1) 
 Materials Testing Laboratory 

ENGCV106 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) 
 Structural Analysis 

ENGCV107 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-7) 
 Reinforced Concrete Design 

ENGCV108 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 4(3-3-7) 
 Timber and Steel Design 

ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Soil Mechanics 

ENGCV202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-1) 
 Soil Mechanics Laboratory 

ENGCV203 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 
 Foundation Engineering 

ENGCV303 การสํารวจเส้นทาง 3(2-3-5) 
 Route Surveying 
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ENGCV401 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 
 Highway Engineering 

ENGCV402 การทดสอบวัสดุการทาง 1(0-3-1) 
 Highway Materials Testing 

ENGCV501 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง 3(2-3-5) 
 Construction Cost Estimation and Analysis 

ENGCV502 วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
 Construction Engineering and Management 

ENGCV603 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 
 Hydrology 

ENGCV604 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Hydraulic Engineering 

ENGCV801 ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา 3(1-6-4) 
 Civil Engineering Workshop 

ENGCV802 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา  1(0-3-1) 
 Civil Engineering Pre-Project 

ENGCV803 โครงงานวิศวกรรมโยธา 3(1-6-4) 
 Civil Engineering Project 
  

3)  กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต ให้เลือกศกึษาจากรายวิชาต่อไปน้ี  
 3.1 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ให้ศึกษา 6 หน่วยกิต จากรายวิชา 

ENGCV804 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมโยธา 6(0-40-0) 
 Co-operative Education Civil Engineering 

 3.2 นักศกึษาที่ไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจศกึษา ให้ศึกษา 3 หน่วยกิต จากรายวิชา 
ENGCV805 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา 3(0-40-0) 

 Civil Engineering Practice 
 และให้นักศึกษาทั้งสองกลุ่มเลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปน้ีให้ครบหน่วยกิตตามกลุ่ม
วิชาชีพเลือก   

ENGCV701 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) 
 Prestressed Concrete Design 

ENGCV702 การออกแบบอาคาร 3(2-3-5) 
 Building Design 

ENGCV703 ธรณีวิทยา 3(3-0-6) 
 Geology 

ENGCV704 การตรวจสอบงานก่อสร้าง 3(2-3-5) 
 Inspection for Construction 

ENGCV705 การเขียนแบบวิศวกรรมสําหรับงานก่อสร้าง 3(2-3-5) 
 Engineering Drawing for Construction 
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ENGCV706 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6) 
 Water Supply and Sanitary Engineering 

ENGCV707 วิธีการทางคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรโยธา 3(2-3-5) 
 Computer Methods for Civil Engineers 

ENGCV708 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-5) 
 Computer Application in Civil Engineering 

ENGCV709 หัวข้อพิเศษเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 3(1-6-4) 
 Special Topics in Civil Engineering 

ENGCV710 หลักการกลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์ 3(3-0-6) 
 Principles of Rock Mechanics and Tunneling 

ENGCV711 วิศวกรรมอุโมงค์ 3(3-0-6) 
 Tunnel Engineering 

            ENGCV712 วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 
 Water Resource Engineering  
             ENGCV713 การออกแบบสะพาน     3(3-0-6) 
 Bridge Design  
             ENGCV714 วิศวกรรมระบบราง     3(3-0-6) 
 Railway Engineering  
             ENGCV715 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ     3(2-3-5) 
 Photogrammetry 

 
 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกศึกษาจากรายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่

เปิดสอนในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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 3.1.4 ความหมายของรหัสรายวิชาและรหสัการจัดชั่วโมงเรียน   
           3.1.4.1  ความหมายของรหัสรายวิชา CCCMMGXX 
 CCC  หมายถึง  อักษรย่อชื่อปริญญา/อักษรย่อชื่อหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 MM  หมายถึง  อักษรชื่อหลักสูตร/ชื่อกลุ่มวิชา 
 G  หมายถึง  วิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 1 - 9   

 XX  หมายถึง  ลําดับที่ของวิชาในวิชาเอก แทนด้วยตัวเลข 01 - 99 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
1) GEB : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตร ี

   SO : กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร ์
   SC : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
   LC : กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   HT : กลุ่มวิชาสุขภาพ 
   IN : กลุ่มวิชาบูรณาการ 
  2) FUN : หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
   MA : กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ 
   SC : กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ 
  3) ENG  : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
CV : วิศวกรรมโยธา 
ME : วิศวกรรมเครือ่งกล 
CE : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า 
EV : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
TD : วิศวกรรมแม่พิมพ์  
MN : วิศวกรรมเหมืองแร่ 

   EL : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 
   AG : วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 
  4) TED  : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 

CC : วิชาเรียนรวม 
CV : วิศวกรรมโยธา 
IE : วิศวกรรมอุตสาหการ 
ME : วิศวกรรมเครือ่งกล 
EE : วิศวกรรมไฟฟ้า 
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  5) G : หมวดวิชา 
                               1   : วิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ 
                               2   : วิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์ 

3 : วิศวกรรมการสํารวจ 
4 : วิศวกรรมการทาง 
5 : วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง 
6 : วิศวกรรมแหล่งนํ้า 
7 : วิชาชีพเลือก 
8 : การฝึกงานและสหกิจ 

 
3.1.4.2  ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน C (T – P – E) 

C หมายถึง จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาน้ัน 
T หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคทฤษฎี 
P หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนภาคปฏิบัติ 
E หมายถึง จํานวนช่ัวโมงเรียนค้นคว้านอกเวลา 
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3.1.5 แสดงแผนการศึกษา   
 แผนการศึกษาแบบมีสหกิจศึกษา 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
หรือเรียนควบคู่กัน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (1) 3(3-0-6)  
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (2) 3(3-0-6)  
FUNMA105 แคลคลูัส 1 สําหรับวิศวกร 

Calculus 1 for Engineers 
3(3-0-6)  

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
Physics 1 for Engineers 

3(3-0-6)  

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC101 
หรือเรียนควบคู่ 

FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineers 

3(3-0-6)  

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC201 
หรือเรียนควบคู่ 

ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6)  

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-3-5)  

หน่วยกิตรวม 23  
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ปีการศึกษาท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
หรือเรียนควบคู่กัน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (3) 3(3-0-6)  
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (1) 3(3-0-6)  
FUNMA106 แคลคลูัส 2 สําหรับวิศวกร 

Calculus 2 for Engineers 
3(3-0-6) FUNMA105  

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
Physics 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNSC101 

FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 2 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC102 และ 
FUNSC103 หรือ

เรียนควบคู่ 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 
3(2-3-5)  

ENGCV100 กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์ 
Engineering Mechanics Statics 

3(3-0-6) FUNSC101 
หรือ FUNSC105 

ENGCV801 ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Workshop 

3(1-6-4)  

หน่วยกิตรวม 22  
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ปีการศึกษาท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
หรือเรียนควบคู่กัน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (4) 3(3-0-6)  
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (5) 3(3-0-6)  
FUNMA107 แคลคลูัส 3 สําหรับวิศวกร 

Calculus 3 for Engineers 
3(3-0-6) FUNMA106 

ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 
Strength of Materials 1 

3(3-0-6) ENGCV100 

ENGCV301 การสํารวจ 
Surveying 

3(3-0-6)  

ENGCV302 ปฏิบัติการสํารวจ 
Surveying Practice 
*ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (Survering Field Camp) หลังสอบปลายภาค 
ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง 

1(0-3-1) ENGCV301 
หรือเรียนควบคู่ 

ENGCV601 ชลศาสตร์ 
Hydraulics 

3(3-0-6) ENGCV100 

ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
Hydraulic Laboratory 

1(0-3-1) ENGCV601 
หรือเรียนควบคู่ 

หน่วยกิตรวม 20  
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ปีการศึกษาท่ี 2 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
หรือเรียนควบคู่กัน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (6) 3(3-0-6)  
ENGCV102 ความแข็งแรงของวัสดุ 2 

Strength of Materials 2 
2(2-0-4) ENGCV101 

ENGCV103 ทฤษฎีโครงสร้าง 
Theory of Structures 

3(3-0-6) ENGCV101 

ENGCV104 คอนกรีตเทคโนโลยี 
Concrete Technology 

3(2-3-5) ENGCV101 

ENGCV105 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 
Materials Testing Laboratory 

1(0-3-1) ENGCV101 

ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร์ 
Soil Mechanics 

3(3-0-6) ENGCV100 

ENGCV202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 
Soil Mechanics Laboratory 

1(0-3-1) ENGCV201 
หรือเรียนควบคู่ 

ENGCV603 อุทกวิทยา 
Hydrology 

3(3-0-6) ENGCV601 

หน่วยกิตรวม 19  
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ปีการศึกษาท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย
กิต 

รหัสวิชาบังคับก่อน
หรือเรียนควบคู่กัน

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (7) 3(3-0-6)  
FUNMA108 สมการเชิงอนุพันธ์ 

Differential Equations 
3(3-0-6) FUNMA107 

ENGCV106 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
Structural Analysis 

3(3-0-6) ENGCV103 

ENGCV107 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
Reinforced Concrete Design 

4(3-3-7) ENGCV104 และ
ENGCV106  

หรือเรียนควบคู่ 
ENGCV303 การสํารวจเส้นทาง 

Route Surveying 
3(2-3-5) ENGCV301 

ENGCV401 วิศวกรรมการทาง 
Highway Engineering 

3(3-0-6) ENGCV201 และ
ENGCV303 

ENGCV402 การทดสอบวัสดุการทาง 
Highway Materials Testing 

1(0-3-1) ENGCV401 
หรือเรียนควบคู่ 

ENGCV604 วิศวกรรมชลศาสตร์ 
Hydraulic Engineering 

3(3-0-6) ENGCV603 

หน่วยกิตรวม 23  
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ปีการศึกษาท่ี 3 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
หรือเรียนควบคู่กัน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (2) 3(3-0-6)  
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (8) 3(3-0-6)  
ENGCV108 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 

Timber and Steel Design 
4(3-3-7) ENGCV103 

ENGCV501 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง 
Construction Cost Estimation and Analysis 

3(2-3-5)  

ENGCV802 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Pre-Project 

1(0-3-1)  

ENGCV7XX วิชาชีพเลือก 1 
 

3(T-P-E)  

หน่วยกิตรวม 17  
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ปีการศึกษาท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
หรือเรียนควบคู่กัน 

ENGCV804 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมโยธา 
Co-operative Education Civil Engineering 

6(0-40-0)  

หน่วยกิตรวม 6  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
หรือเรียนควบคู่กัน 

ENGCV203 วิศวกรรมฐานราก 
Foundation Engineering 

3(3-0-6) ENGCV107 และ 
ENGCV201 

ENGCV502 วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง 
Construction Engineering and Management 

3(3-0-6)  

ENGCV803 โครงงานวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Project 

3(1-6-4) ENGCV802 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 
 

3(T-P-E)  

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 
 

3(T-P-E)  

หน่วยกิตรวม 15  
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  แผนการศึกษาแบบไม่มีสหกิจศึกษา 
 

ปีการศึกษาท่ี 1 
 
ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
หรือเรียนควบคู่กัน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (1) 3(3-0-6)  
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (2) 3(3-0-6)  
FUNMA105 แคลคลูัส 1 สําหรับวิศวกร 

Calculus 1 for Engineers 
3(3-0-6)  

FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
Physics 1 for Engineers 

3(3-0-6)  

FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 1 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC101 
หรือเรียนควบคู่ 

FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry for Engineers 

3(3-0-6)  

FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 
Chemistry Laboratory for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC201 
หรือเรียนควบคู่ 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-3-5)  

หน่วยกิตรวม 20  
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ปีการศึกษาท่ี 1 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
หรือเรียนควบคู่กัน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (3) 3(3-0-6)  
FUNMA106 แคลคลูัส 2 สําหรับวิศวกร 

Calculus 2 for Engineers 
3(3-0-6) FUNMA105  

FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
Physics 2 for Engineers 

3(3-0-6) FUNSC101 

FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 
Physics Laboratory 2 for Engineers 

1(0-3-1) FUNSC102 และ 
FUNSC103 

หรือเรียนควบคู่ 
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 
3(2-3-5)  

ENGCV100 กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์ 
Engineering Mechanics Statics 

3(3-0-6) FUNSC101 
หรือ FUNSC105 

ENGCV801 ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Workshop 

3(1-6-4)  

หน่วยกิตรวม 19  
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ปีการศึกษาท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
หรือเรียนควบคู่กัน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (4) 3(3-0-6)  
FUNMA107 แคลคลูัส 3 สําหรับวิศวกร 

Calculus 3 for Engineers 
3(3-0-6) FUNMA106 

ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

3(3-0-6)  

ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 
Strength of Materials 1 

3(3-0-6) ENGCV100 

ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร์ 
Soil Mechanics 

3(3-0-6) ENGCV100 

ENGCV202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 
Soil Mechanics Laboratory 

1(0-3-1) ENGCV201 
หรือเรียนควบคู่ 

ENGCV301 การสํารวจ 
Surveying 

3(3-0-6)  

ENGCV302 ปฏิบัติการสํารวจ 
Surveying Practice 
*ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (Survering Field Camp) หลังสอบปลายภาค 
ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง 

1(0-3-1) ENGCV301 
หรือเรียนควบคู่ 

หน่วยกิตรวม 20  
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ปีการศึกษาท่ี 2 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
หรือเรียนควบคู่กัน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (5) 3(3-0-6)  
ENGCV102 ความแข็งแรงของวัสดุ 2 

Strength of Materials 2 
2(2-0-4) ENGCV101 

ENGCV103 ทฤษฎีโครงสร้าง 
Theory of Structures 

3(3-0-6) ENGCV101 

ENGCV104 คอนกรีตเทคโนโลยี 
Concrete Technology 

3(2-3-5) ENGCV101 

ENGCV105 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 
Materials Testing Laboratory 

1(0-3-1) ENGCV101 

ENGCV601 ชลศาสตร์   
Hydraulics 

3(3-0-6) ENGCV100 

หน่วยกิตรวม 15  
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ปีการศึกษาท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วย
กิต 

รหัสวิชาบังคับก่อน
หรือเรียนควบคู่กัน

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (6) 3(3-0-6)  
FUNMA108 สมการเชิงอนุพันธ์ 

Differential Equations 
3(3-0-6) FUNMA107 

ENGCV106 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
Structural Analysis 

3(3-0-6) ENGCV103 

ENGCV107 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
Reinforced Concrete Design 

4(3-3-7) ENGCV104 และ
ENGCV106 

หรือเรียนควบคู่ 
ENGCV303 การสํารวจเส้นทาง 

Route Surveying 
3(2-3-5) ENGCV301 

ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
Hydraulic Laboratory 

1(0-3-1) ENGCV601 
หรือเรียนควบคู่ 

ENGCV603 อุทกวิทยา 
Hydrology 

3(3-0-6) ENGCV601 

หน่วยกิตรวม 20  
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ปีการศึกษาท่ี 3 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
หรือเรียนควบคู่กัน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (1) 3(3-0-6)  
GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (7) 3(3-0-6)  
ENGCV401 วิศวกรรมการทาง 

Highway Engineering 
3(3-0-6) ENGCV201 และ 

ENGCV303 
ENGCV402 การทดสอบวัสดุการทาง 

Highway Materials Testing 
1(0-3-1) ENGCV401 

หรือเรียนควบคู่ 
ENGCV501 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง 

Construction Cost Estimation and Analysis 
3(2-3-5)  

ENGCV604 วิศวกรรมชลศาสตร์ 
Hydraulic Engineering 

3(3-0-6) ENGCV603 

ENGCV802 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Pre-Project 

1(0-3-1)  

ENGCV7XX วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E)  

หน่วยกิตรวม 20  

 
 
ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
หรือเรียนควบคู่กัน 

ENGCV805 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Practice 

3(0-40-0)  

หน่วยกิตรวม 3  
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ปีการศึกษาท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
หรือเรียนควบคู่กัน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปเลือก (2) 3(3-0-6)  
ENGCV108 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 

Timber and Steel Design 
4(3-3-7) ENGCV103 

ENGCV203 วิศวกรรมฐานราก 
Foundation Engineering 

3(3-0-6) ENGCV107 และ 
ENGCV201 

ENGCV502 วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง 
Construction Engineering and Management 

3(3-0-6)  

ENGCV803 โครงงานวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Project 

3(1-6-4) ENGCV802 

หน่วยกิตรวม 16  

 
ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รหัสวิชาบังคับก่อน 
หรือเรียนควบคู่กัน 

GEBXXXXX ศึกษาทั่วไปบังคับ (8) 3(3-0-6)  
ENGCV7XX วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E)  
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3(T-P-E)  
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 3(T-P-E)  

หน่วยกิตรวม 12  
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3.1.6 คําอธิบายรายวิชา (Course Description)  
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
  1.1) วิชาบังคับ  
   1.1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 English for Everyday Communication  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสารในบริบท

ต่าง ๆ ในชีวิตประจําวัน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills for daily 

communication in various contexts. 
 

GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
 English for Life Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับทักษะชีวิต 

สังคม วัฒนธรรม และการทํางาน 
 Practice English listening, speaking, reading and writing skills related to 

life, social, cultural and work situations.  
 

GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
 Academic English  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และการนําเสนองานในบริบท

ทางวิชาการ 
 Practice English listening, speaking, reading, writing skills and giving 

presentations in academic contexts. 
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GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 Arts of Using Thai Language  
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษารูปแบบและวิธีการสื่อสารด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา

กระบวนการคิดอย่างมีระบบร่วมกับการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  โดยมีศิลปะในการ
ฟังและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  มีทักษะในการพูดและการเขียนทางวิชาการ
อย่างมีคุณภาพ สามารถบูรณาการการใช้ภาษาไทยกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดจนตระหนักถึงการใช้ภาษาไทยในฐานะท่ีเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 

 Study formats and effective communication strategies in Thai language; 
be able to develop systematic thinking and creative communication with 
the arts of listening and critical reading; be able to speak and write with 
quality of academic language; be able to integrate Thai language, 
technology and innovation for lifelong learning and be aware of Thai 
language use as Thai cultural heritage. 
 

   
   1.1.2) กลุ่มวิชาสุขภาพ 

GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ         3(3-0-6) 
 Activities for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับพลศึกษาและสุขภาพ โภชนาการ พฤติกรรมการบริโภคและ

การควบคุมนํ้าหนัก การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น วิทยาศาสตร์การกีฬา สมรรถภาพ
ทางกาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายและฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย
เพ่ือสุขภาพ 

 Enhance knowledge relating to health, nutrition, eating behavior and 
weight control, first aid, sport science, physical fitness, exercise of training 
program and practicing exercise activity for health. 
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   1.1.3) กลุ่มวิชาบูรณาการ 
GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา   3(3-0-6) 
 Process of Thinking and Problem Solving   
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เทคนิคและกระบวนการพัฒนาการฝึกคิดแบบต่าง ๆ หลักการ

ใช้เหตุผล แรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิดโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นกรณีศึกษา 

 The study of concepts, theories, techniques and development processes 
for thinking and reasoning; inspiration for encouraging ideas; Lanna and 
Thai wisdom; innovation and modern technologies are employed as a 
case study. 
 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี       3(3-0-6) 
 Innovation and Technology  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิวัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กระบวนการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ สังคม  
นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบของนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่อ
สังคมและสิ่งแวดลอ้ม ประเด็นร่วมสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพ่ืออนาคต ฝึกออกแบบนวัตกรรม 

 The study of a changing society and evolution of science and technology; 
creating innovative processes; relationships between people, society, 
innovative technology and environment; effects of innovation on natural 
resources and environments; contemporary issues in science and 
technology; practice innovative design. 
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GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต       3(3-0-6) 
 Art of Living   
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 วิทยาศาสตร์และจริยธรรมในชีวิต กระบวนการพัฒนาปัญญาเพ่ือแก้ไขปัญหาใน

ชีวิตประจําวันและสามารถแสวงหาความสุขอย่างย่ังยืน การฝึกสมอง การจัดการ
อารมณ์ การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง บุคลิกภาพและการปรับตัว การต่อต้าน
การทุจริต พฤติกรรมสังคมสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
กรณีศึกษา   

 The study of scientific thinking processes and ethics in life, intellectual 
development processes for solving daily life problems and the pursuit of 
sustained happiness; mind practice, emotional management, 
understanding and self- esteem, personality and development, anti-
corruption, modern social behavior; employing information technology 
for case studies    
  

  1.2) วิชาเลือก  
   1.2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  

GEBSO101  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy and Wisdom of Living  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ หลักการทรงงานใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการอันเน่ืองจากพระราชดําริ หลักธรรมาภิบาล  
ภูมิปัญญา การคิดและการบริหารจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยและกระแสสังคมโลก การบูรณาการวัฒนธรรมที่หลากหลายสู่การดําเนิน
ชีวิต การมีจิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
บนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง 

 Study philosophy of sufficiency economy and its application; adoption 
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej's working principles; projects 
from His Majesty the King’ s initiation; good governance principles; 
Wisdom, thinking and life management in accordance with changes in 
Thai and global societies; integration of cultural diversity into a way of 
life, public- mindedness and environmental conservation,  happy living 
based  on  moral, ethics  and  sufficiency economy principles 
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GEBSO102  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
 Life and Social Skills  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับปรัชญา คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ และหลักธรรมในการดํารงชีวิต 

การพัฒนาความคิด เจตคติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมไทย การมีจิตสํานึกต่อส่วนรวม  
ศึกษาวิธีจัดการกับภาวะอารมณ์ และสร้างสัมพันธภาพ การทํางานเป็นทีม การสร้าง
ผลิตผลในการทํางาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Study philosophy, human value and moral principles for living; 
development of attitude, role, duty and responsibility towards oneself 
and others; participation in social and Thai cultural activities; building 
awareness for public affairs; study emotional management and 
relationship building methods; teamwork; productivity in work; and 
professional ethics. 
 

GEBSO103  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย 3(3-0-6) 
 Society, Economy, Politics and Law  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย ระบบสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองไทย  

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และพฤติกรรม
การเมืองไทย วิเคราะห์สัมพันธภาพระหว่างการเมืองกับปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ
สํารวจปัญหาที่เก่ียวข้องในยุคของการเปลี่ยนแปลงสังคมกับการเมืองและกฎหมาย  
บทบาท ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมต่อสังคม 

 Thai history, social, cultural, economic and political systems; trends of 
socio- economic changes, as well as administrational and political 
behaviour; relationship between politics and socio- economic factors; 
survey of social, related problems during transition society and politic 
and law; role, duty responsibility and involvement in society. 
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GEBSO104  มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6) 
 Human Relations  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุษย์ ทฤษฎีที่เก่ียวกับมนุษยสัมพันธ์ 

การใช้ในชีวิตประจําวัน การทํางานและการเป็นผู้ นํา การสื่อสารเพ่ือสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ตามพ้ืนฐานวัฒนธรรมไทยและสากล 

 Study human nature and behavior; human relations theories; 
implementation in daily life; work and leadership; communication to 
build human relations on both Thai and international cultural basis. 
 

GEBSO105  ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 Social Geography and Culture of ASEAN  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ประวัติและความสําคัญของ

ประชาคมอาเซียน ความร่วมมือของประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ ด้านการเมือง
และความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ผลกระทบของการ
รวมกลุ่ม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค 

 Study General information about ASEAN countries, history and 
importance of ASEAN community, ASEAN countries cooperation, i. e. 
political and security, economic, social and cultural, impact of group 
forming including problem and barrier. 
 

GEBSO106  จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตและการทํางาน 3(3-0-6) 
 Psychology for Living and Work  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับจิตวิทยาเพ่ือการดํารงชีวิต การจัดการอารมณ์ 

ความเครียดและสุขภาพจิต การเข้าใจและเห็นคุณค่าในตัวเอง แรงจูงใจในการ
เรียนรู้และการทํางาน สัมพันธภาพในการทํางาน การบริหารความขัดแย้ง  ตลอดจน
การปรับตัวในสังคมและการทํางาน เพ่ือที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมและการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข 
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   1.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Mathematics and Statistics in Daily life  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการตัดสินในโดยใช้ตรรกศาสตร์  คณิตศาสตร์การเงินและ

เบ้ียประกัน นําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวัน และนํา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และสถิติ 

 The study of decision process by using logic, financial mathematics and 
insurance premium, employ the knowledge of mathematics and 
statistics to serve daily life, and data processing of mathematics and 
statistics by using the package program. 
 

GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจําเป็นในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Necessary information Technology in Daily Life  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์ (Social  Network) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมาย
การกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ การละเมิดลิขสิทธ์ิ ทรัพย์สินทางปัญญา 
ภัยคุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 
การใช้บริการโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสื่อประสมและการใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปเบ้ืองต้นที่จําเป็นในปัจจุบัน 

 Definition, Importance and Components of Information Technology, 
Internet, Social Network, e-Commerce, Computer Crime Law, Copyright, 
Intellectual Property, Internet Threats and Security, Internet search 
techniques, On- line Services, Multimedia Technology and Application 
Programs for daily life and important uses. 
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GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Scientific Thinking and Decision Making  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับกระบวนการคิด การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์

ข้อมูลข่าวสารและการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจโดยใช้ตรรกศาสตร์ 
การประยุกต์ใช้หลักการคิดทางวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

 
 
 
 

The study of thinking process, scientific approach to gathering 
information, analysis and explanation of news, process of logical decision 
making, application of scientific, principle of thinking and dealing with 
everyday problems. 
 
 

GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทํางานวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม   

3(3-0-6) 

 Creation of Scientific Methods for Research and 
Innovation 

 

 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาและพัฒนาทักษะทางด้านการหาข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล  โดยใช้

กระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการนําทักษะ
ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป 

 The study and development of skills in collecting information, analyzing 
and summarizing data by employing scientific methods. This course aims 
to preparing students to apply those skills in research and creative 
innovation.  
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GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ    3(3-0-6) 
 Science for Health  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจําวัน 

และผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม อาหารเพ่ือสุขภาพ โรคสําคัญที่มี
ผลกระทบทางสังคมและการป้องกัน แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมืองและ
วัฒนธรรม 

 The study of science and technology development, using of chemical in 
everyday life and  effect of chemical on environment, healthy food, 
significant diseases and social impact, holistic health concept and 
promotion. The advancement of science effect on humanity, 
environment, society, political and culture. 
 

GEBSC106  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
 Environment and Development  
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี  
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 ศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ

สิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แนว
ทางการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนบนพ้ืนฐานวิทยา
ศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือการรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

 The study of natural resource and environment, relationship of human 
and environment, environmental effects, recently environmental 
problems, using of natural resource and environmental sustainability 
base on science, modern technology. 
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   1.2.3) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEBLC104 ภาษาอังกฤษสําหรบัผูป้ระกอบวิชาชพี 3(3-0-6)
 English for Professionals 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาคําศัพท์ สํานวน โครงสร้างภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชีพ  และฝึกปฏิบัติทักษะ

การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสาขาวิชาชีพ รวมถึงการ
นําเสนอโครงงาน 

 Study English vocabulary, expression and structure in profession; practice 
English listening, speaking, reading and writing skills for communication in 
professional context and giving project presentation 
 

GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและการนําเสนอ 3(3-0-6)
 Report Writing and Presentation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และลักษณะของรายงานทางวิชาการ สารสนเทศที่ใช้

ในการเขียนรายงานทางวิชาการ การเข้าถึงสารสนเทศ การนําสารสนเทศไปใช้
ประโยชน์ กลวิธีในการเขียนรายงานทางวิชาการ การนําเสนอรายงาน และการ
บูรณาการ กับศาสตร์ทางวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

 Study meaning, importance, and characteristics of academic report; 
information used for writing academic report; access to information 
sources; utilization of information; techniques in writing academic report; 
presenting report and integrating with professional- related sciences 
efficiently and appropriately. 
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GEBLC203 วรรณกรรมท้องถ่ิน 3(3-0-6)
 Local Literature 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาเก่ียวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นรวมถึงประเพณีและวัฒนธรรม

อันทรงคุณค่าด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและเล็งเห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นตน ตลอดจนสามารถนํา องค์ความรู้ที่ได้
ไปบรูณาการเข้ากับการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 Study local history and background, including valuable traditions and 
cultures in order to make learners aware and acknowledge the values 
of local cultures and traditions; integrating body of knowledge to 
education, career, and living in society with maximum efficiency 
 

GEBLC204 ภาษาไทยสาํหรับชาวตา่งประเทศ 3(3-0-6)
 Thai Language for Foreigners 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาเก่ียวกับหลักภาษาไทยพ้ืนฐาน พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ฝึกทักษะการออก

เสียง การอ่าน การเขียนเบ้ืองต้น การฟัง การพูด ในชีวิตประจําวัน และเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรม 

 Study basic Thai language principles, consonants, vowels and tones; 
practice in pronunciation, basic reading and writing, listening and 
speaking in daily life; study Thai culture. 

  
GEBLC301 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 Chinese for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน 

และศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกทักษะในการสื่อสาร เรียนรู้
เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และเทศกาลของประเทศจีน 

 Study and practice skills in listening, speaking, reading and writing in 
various situations; study language use in various situations; practice 
communication skills; learn about arts and culture, tradition, religion, 
and festivals of China. 
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GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3(3-0-6)
 Fundamental Japanese Conversation 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น ฝึกฝนการออกเสียง และการใช้สํานวน

ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ให้นักศึกษาอ่านและเขียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 2 ชนิด 
คือ ฮิระงะนะ และคะตะคานะ รวมทั้งฝึกการสร้างรูปประโยคพ้ืนฐาน 

 Study and practice basic Japanese language skills; practice 
pronunciation and use of expressions in daily life situations; reading and 
writing 2 types of Japanese alphabets – Hiragana and katakana; practice 
basic building sentence structure. 

  
GEBLC501 ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)

 Korean for Communication 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาและฝึกทักษะพ้ืนฐานของภาษาเกาหลี ได้แก่ ระบบการออกเสียง ระบบสัท

อักษร ศึกษาวิธีการเขียนอักษรเกาหลีตามลําดับขีด (bishun) วิธีการเขียนอักษร
เกาหลีให้ถูกต้อง ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในสถานการณ์
จากคําศัพท์ วลี และประโยคเพ่ือใช้ในการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมเบ้ืองต้น 

 Study and practice basic Korean language skills – pronunciation system 
and phonetic alphabet system; study writing Korean alphabet by stroke 
order ( bishun) ; writing Korean alphabet correctly; practice skills in 
listening, speaking, reading and writing in various situations from 
vocabularies, phrases and sentences for communication and study of 
basic culture. 

  
GEBLC601 ภาษาพม่าพื้นฐาน 3(3-0-6)

 Fundamental Burmese 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในสถานการณ์ที่ต่างกัน 

และศึกษาวัฒนธรรมการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 Study and practice skills listening, speaking, reading and writing in 

various situations; study culture of language use in various situations. 
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   1.2.4) กลุ่มวิชาสุขภาพ 
GEBHT102 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)

 Exercise for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับสรีรวิทยา ผลการออกกําลังกายต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย 

การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย การทดสอบและการประเมิน
สมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง การสร้างโปรแกรมการออกกําลังกายด้วยตนเอง 
การออกกําลังกายในการเล่นกีฬาและออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ การปฏิบัติที่เป็น
พ้ืนฐานในการเล่นกีฬาและออกกําลังกาย  

 Enhance the knowledge relating to the physiology, the effects of 
exercise on various systems of the body, prevention of injury from 
exercise, test and assessment of self- physical fitness, create a self-
fitness program, exercise in sports and exercise for health and the 
practice based on sports and exercises. 
 

GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
 Sports for Health 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพส่วนบุคคล หลักการเลือกกีฬา

เพ่ือสุขภาพ การเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับวัยหรือสภาพร่างกาย การวางแผนการเล่น
กีฬา พ้ืนฐานการเล่นกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดต่าง ๆ การบาดเจ็บ
ทางการกีฬา รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสุขภาพ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา 

 Enhance the knowledge relating to sports science, personal health, 
principles in choosing sports for health,  playing sports appropriated to 
the age or physical condition,  sport planning, basis of sport playing, 
physical fitness and sports, injuries from playing sports, management 
model of competitive sports for health, and practice in sport activities.
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GEBHT104 นันทนาการเพือ่ส่งเสริมสุขภาพ 3(3-0-6)
 Recreation for Health Promotion 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับกิจกรรมนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพ เกมนันทนาการ 

การเป็นผู้นํานันทนาการ การบริหารจัดการค่ายกิจกรรมต่าง ๆ ประเภทของ
กิจกรรมนันทนาการ ออกแบบโปรแกรมและฝึกปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการ กีฬา
และการละเล่นพ้ืนบ้านของไทยและชาติต่าง ๆ 

 Enhance the knowledge relating to recreation and health promotion, 
the recreation games, the management of the camp activities, the types 
of recreational activities, program design and practice for recreational 
activities, and Thai and international folk sports. 

 
   1.5) กลุ่มวิชาบูรณาการ 

GEBIN104 ชีวิตมีสุข 3(3-0-6)
 Well – Being 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 การดําเนินชีวิตที่มีผลต่อสุขภาพ โรคที่เกิดจากการทํางานและโรคในสังคมเมือง 

ธรรมชาติบําบัดและการแพทย์ทางเลือก ความรู้ เ บ้ืองต้นเก่ียวกับจิตวิทยา 
การปรับตัวในสังคมที่เปลี่ยนแปลง การจัดการความเครียด การสร้างแรงจูงใจ 
การเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

 The study of lifestyle affects health, office syndrome and disease in the 
modern city, natural therapy and alternative medicine, introduction to 
psychology, adaptation to social change, strain manipulate, motivation, 
preparation for world changing. 
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 2) หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

2.1.1)  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  
FUNMA105 แคลคลูสั 1 สาํหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 Calculus 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   

ศึกษาเก่ียวกับฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเน่ือง การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง 
รูปแบบยังไม่กําหนด การประยุกต์ของอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง 
เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์จํากัดเขต 
The study of functions, limits and continuity of functions, 
differentiation of real-valued functions, indeterminate form, 
applications of derivative, integration of real-valued functions, 
techniques of integration, definite integral and applications. 

 
FUNMA106 แคลคลูสั 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 Calculus 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร   

ศึกษาเก่ียวกับพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม  เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ  
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชัน
ค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์  เส้น ระนาบ และผิวในปริภูมิสาม
มิติ  แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์  แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและการประยุกต์ 
The study of polar coordinate and parametric equations, vectors in 
three-dimensional space, vector-valued functions of a real variable, 
differentiation and integration of vector-valued functions of a real 
variable and their applications, line, plane and surface in three-
dimensional space, calculus of real-valued functions of two variables 
and applications, calculus of real-valued functions of several 
variables and applications. 
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FUNMA107 แคลคลูสั 3 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 Calculus 3 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22012205 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร   

ศึกษาเก่ียวกับสมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้นและการประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิง
ตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์ตามเส้นเบ้ืองต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  
ลําดับและอนุกรมของจํานวน การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน 
Study of ordinary differential equation and applications, numerical 
integration, improper integral, line integral, mathematical induction, 
sequence and series of number, Taylor series expansions of 
elementary functions. 
 

FUNMA108 สมการเชิงอนพุันธ ์ 3(3-0-6)
 Differential Equations 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22017301 สมการเชิงอนุพันธ์ 
 วิชาบังคับก่อน : FUNMA107 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร   

ศึกษาเก่ียวกับสมการเชิงอนุพันธ์ การหาผลเฉลยสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับ
ต่าง ๆ ผลการแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นและการประยุกต์ 
ผลเฉลยในรูปอนุกรมกําลังของสมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
เบ้ืองต้น ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ และการประยุกต์ใช้ทางด้าน
วิศวกรรมเฉพาะสาขา 
The study of differential equations of first order and applications, 
linear differential equations of higher order and applications, laplace 
transform, system of differential equations, power series solutions.  

 
FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 Physics 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สาํหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 ศึกษาเก่ียวกับกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ 

ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น โดยการสอนจะเน้นที่หลักการที่สําคัญทาง
ฟิสิกส์ การสร้างทักษะในการวิเคราะห์และคํานวณแก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
The study of mechanics of particles and rigid body, properties of 
matter, fluid mechanics, heat, vibrations and waves.  Teaching 
focuses on the main principles of physics including with skills of 
analytic and calculation for solving engineering problems. 
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FUNSC102 ปฏิบัติการฟสิกิส์ 1 สําหรับวิศวกร 1(0-3-1)
 Physics Laboratory 1 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรบัวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน   
 
 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการทดลองที่เก่ียวข้องกับเทคนิคพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ประกอบ 
ด้วยการทดลองทางกลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง สมบัติเชิงกลของ
สสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การสั่นและคลื่น โดยเน้ือหาจะสอดคล้องกับ
วิชาฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 
A laboratory course, dealing with basic experimental techniques in 
physics consisting of various experiments in mechanics of particles 
and rigid body, properties of matter, fluid mechanics, heat, vibrations 
and waves.  The course contents are in accordance with FUNSC101 
Physics 1 for Engineers. 

 
FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6)
 Physics 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สาํหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร   
 ศึกษาเ ก่ียวกับองค์ประกอบของหลักแม่ เหล็กไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสสลับ 

อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยการสอนจะเน้นที่หลักการ
ที่สําคัญทางฟิสิกส์ รวมถึงการสร้างทักษะในการวิเคราะห์และคํานวณแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรม 
The study of elements of electromagnetism, A. C. circuits, 
fundamental electronics, optics and modern physics.  Teaching 
focuses on the main principles of physics including with skills of 
analytic and calculation for solving engineering problems. 
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FUNSC104 ปฏิบัติการฟสิกิส์ 2 สําหรับวิศวกร 1(0-3-1)
 Physics Laboratory 2 for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรบัวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร และ      

                     FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน   
 
 

ปฏิบัติการเก่ียวกับการทดลองที่เก่ียวข้องกับเทคนิคพ้ืนฐานทางฟิสิกส์ประกอบ 
ด้วยการทดลองทางแม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 
ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยเน้ือหาจะสอดคล้องกับวิชาฟิสิกส์ 2 สําหรับ
วิศวกร 
A laboratory course, dealing with basic experimental techniques in 
physics consisting of various experiments in electromagnetism, A. C. 
circuits, fundamental electronics, optics and modern physic.  The 
course contents are accordance with FUNSC103 Physics 2 for 
Engineers. 

 
FUNSC201 เคมีสาํหรบัวิศวกร 3(3-0-6)
 Chemistry for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22051106 เคมีสําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   

ศึกษาเก่ียวกับพ้ืนฐานทางทฤษฎีอะตอม โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม 
สมบัติของธาตุตามตารางธาตุพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ ธาตุอโลหะและ
ธาตุแทรนซิซัน พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว
และสารละลาย จลนศาสตร์เคมี สมดุลเคมี สมดุลไอออนในนํ้า 
Study of atomic theory, electron configuration of atom, properties of 
elements in periodic table, representative elements, non-metal and 
transitional elements, chemical bonds, stoichiometry, properties of 
gas, solid, liquid and solution, chemical kinetics, chemical 
equilibrium and ion equilibrium in water. 
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FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรบัวิศวกร 1(0-3-1)
 Chemistry Laboratory for Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 22021107 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC201 เคมสีําหรับวิศวกร หรือเรียนควบคู่กัน   

ปฏิบัติการเก่ียวกับการช่ัง-ตวงทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณสารสัมพันธ์ การเตรียม
สารละลายและการคํานวณหาความเข้มข้น สมบัติของก๊าซ โครงสร้างของผลึก
สามัญบางชนิด  สมบัติของของเหลว  ความหนืดของของเหลว  สมบัติ
คอลลิเกทิฟของสารละลาย คอลลอยด์ อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี สมดุลเคมี 
สมดุลไอออนิก ปฏิกิริยาของกรด เบส เกลือ 
Laboratory practice about the measurement, stoichiometry, solution 
preparation and concentration calculation, properties of gas, liquid 
and crystalline structure, viscosity of liquid, colligative  properties of 
solution colloid, rate of reaction, chemical and ionic equilibrium, 
acid-base reaction. 
 

2.1.2)    กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  
ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5)
 Engineering Drawing 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010101 เขียนแบบวิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการเขียนตัวอักษร การมองภาพ การเขียนภาพออร์โธกราฟิก 

และการเขียนภาพสามมิติ การกําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพช่วย 
และแผ่นคลี่ การสเก็ตภาพด้วยมือ การเขียนภาพแยกช้ินและภาพประกอบ การ
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบและออกแบบ 
Study and practice 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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ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
 Engineering Materials 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010103 วัสดุวิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเก่ียวกับโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกต์ใช้วัสดุ
วิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ พลาสติก ยางมะตอย ไม้ คอนกรีต เซรามิค และ
วัสดุเชิงประกอบ แผนภาพสมดุลเฟสและการแปลความหมาย การทดสอบ
สมบัติต่าง ๆ ของวัสดุวิศวกรรม และการแปลความหมายสมบัติทางกล และการ
เสียหายของวัสดุ 
Study of relationship between structures, properties, production 
processes and applications of main groups of engineering materials 
i.e., metals, polymers, ceramics and composities, phase equilibrium 
diagrams and their interpretation; mechanical peoperties and 
materials degradation. 
 

ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-5)
 Computer Programming 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเก่ียวกับแนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  

ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาที่ใช้เขียน
โปรแกรมในปัจจุบัน 
Study and practice of computer concepts, computer components, 
hardware and software interaction, current programming language, 
programming practices. 

  
ENGCV100 กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร ์ 3(3-0-6)
 Engineering Mechanics Statics 
 รหัสรายวิชาเดิม : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 
 วิชาบังคับก่อน : FUNSC101 ฟิสิกส ์1 สําหรับวิศวกร  

                     หรือ FUNS105 ฟิสิกส์ พ้ืนฐาน 1  
 ศึกษาระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุล แรงเสียดทาน งานเสมือนและเสถียรภาพ 

พลศาสตร์เบ้ืองต้น 
Study of force systems, resultant, equilibrium, friction, principle of 
virtual work, and stability, introduction to dynamics. 
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ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ  1 3(3-0-6)
 Strength  of  Materials 1 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33051201 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV100 กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์ 
 ศึกษาเก่ียวกับลักษณะของแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและ

ความเครียด ความเค้นในคาน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งตัวของคานโดย
วิธีการรวมผลและวิธีการอินติเกรตสองช้ัน แรงบิด หน่วยความเค้นประสม  
Study of forces and stresses, stresses and strain relationship, stresses 
in beams, shear force and bending moment diagrams, deflection of 
beams with superposition and double integration method, torsion 
and combined stresses. 
 

ENGCV102 ความแข็งแรงของวัสดุ 2 2(2-0-4)
 Strength  of  Materials 2 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33051202 ความแข็งแรงของวัสดุ 2 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 
 ศึกษาเก่ียวกับการโก่งเดาะของเสา การวิเคราะห์ความเค้นและความเครียด 

วงกลมของมอร์ เกณฑ์การวิบัติ การประยุกต์ทฤษฎีพลังงานความเครียด การดัด
ของคานหน้าตัดไม่สมมาตร  
Study of buckling of columns, stress and strain analysis, Mohr’ s 
circle, theories of failure, strain energy application, unsymmetrical 
bending of beam.  
 

ENGCV301 การสํารวจ 3(3-0-6)
 Surveying 
 รหัสรายวิชาเดิม :  33053201 การสํารวจ 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ศึกษาเก่ียวกับการสํารวจเบ้ืองต้น การทําระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้

กล้องวัดมุมในการวัดระยะและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนและช้ันงานในการ
สํารวจ การปรับแก้ข้อมูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาแอซิมัธและระบบพิกัด
ทางราบของงานวงรอบอย่างละเอียด การทําวงรอบและค่าระดับอย่างละเอียด  
การสํารวจและการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ 
Study of basic surveying leveling principles and applications of 
theodolite in measure angle and distance, error and class in survey, 
data adjustment, triangulation, detail in azimuth and traverse 
computation for horizontal coordinate, traverse and precise leveling, 
survey and plotting topographic map.  
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ENGCV302 ปฏิบัติการสาํรวจ 1(0-3-1)
 Surveying Practice 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33053202 ปฏิบัติการสํารวจ 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV301 การสํารวจ หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการวัดระยะ การทําระดับ การวัดมุม การทําวงรอบ การเก็บ

รายละเอียด การเขียนแผนที่ภูมิประเทศ การกําหนดตําแหน่งในงานก่อสร้าง  
และการออกฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 80 ช่ัวโมง 
Practice in measurement of distance, leveling, angle measurement, 
traversing, detailing, topographic map plotting, positioning in 
construction and field practice more than 80 hours. 

  
ENGCV601 ชลศาสตร์   3(3-0-6)
 Hydraulics 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33056201 ชลศาสตร ์
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV100 กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์ 
 ศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติของของไหลสถิต พลศาสตร์ของของไหล สมการการ

ไหลต่อเน่ือง  สมการพลังงานของการไหลแบบคงที่ โมเมนตัมและแรงเน่ืองจาก
การไหล การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลของของไหลแบบอัดตัว
ไม่ได้ในท่อ การไหลในทางน้ําเปิด  การวัดค่าจากการไหลแบบไม่คงที่ของของ
ไหล 
The study of fluid statics, fluid dynamics, continuity equation, energy 
equation for steady flow, momentum and forces in fluid flow, 
dimensional analysis and similitude, incompressible fluid flow in 
pipe, fundamentals of open channel flow, measurement of 
unsteady fluid flow. 
 

ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร ์   1(0-3-1)
 Hydraulic Laboratory 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33056202 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV601 ชลศาสตร์ หรือเรียนควบคู่กัน   
 ปฏิบัติการเก่ียวกับของไหลสถิต การไหลผ่านรูระบายและฝายน้ําล้น โมเมนตัม

และแรง  การไหลในท่อ การสูญเสียหัวความดันในท่อ การไหลในทางน้ําเปิด  
การไหลไม่คงที่ 
The practice of fluid statics; flow through orifice and weir, 
momentum and forces, flow in pipe, head loss in pipe, open channel 
flow, unsteady flow. 
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  2.2) กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
ENGCV103 ทฤษฎีโครงสร้าง     3(3-0-6)
 Theory of Structures 
 รหัสรายวิชาเดิม :  33051203 ทฤษฎีโครงสร้าง 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 
 ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างแบบดิเทอร์มิเนทเพ่ือหาแรงปฏิกิริยา  แรง

เฉือน  โมเมนต์ดัดในคานและโครงข้อแข็ง  วิเคราะห์แรงภายในโครงข้อหมุนโดย
วิธีคํานวณและวิธีกราฟิค อินฟูเอ็นไลน์ในคานและโครงข้อหมุน  การขจัดเชิงมุม
และการโก่งของโครงสร้างโดยวิธีคานเสมือน วิธีงานเสมือน วิธีพลังงาน
ความเครียด และวิธีแผนภูมิ วิเลียต-มอร์  การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดิเทอร์
มิเนทโดยวิธีสมมุติ การเปลี่ยนรูปของโครงสร้าง 
Introduction to structural analysis; reactions, shears and moments in 
statically determinate structures, graphic statics, influence lines of 
determinate structures; deflections of determinate structures by 
methods of virtual work, strain energy and Williot- Mohr diagrams; 
analysis of statically indeterminate structures by method of 
consistent deformation. 

  

ENGCV104 คอนกรีตเทคโนโลยี       3(2-3-5)
 Concrete Technology 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33051204 คอนกรีตเทคโนโลยี 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของปูนซีเมนต์

ปอร์ตแลนด์ นํ้า มวลรวมผสมคอนกรีตและสารผสมเพ่ิม การออกแบบอัตรา
ส่วนผสมคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีตสด และคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว  กําลัง
ของคอนกรีต  การควบคุมคุณภาพคอนกรีต  คอนกรีตพิเศษ 
Study and Practice of physical and chemical properties of portland 
cement, water, aggregate and admixtures, designing mixture 
proportion of concrete,  properties of fresh harden concrete, 
strength of concrete, quality control of concrete; special types of 
concrete. 
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ENGCV105 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ       1(0-3-1)
 Materials Testing Laboratory 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33051205 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับพฤติกรรมของวัสดุก่อสร้างได้แก่ เหล็ก อิฐ ไม้แปรรูป วัสดุ

สังเคราะห์ เพ่ือหาค่าหน่วยแรงดึง แรงอัด แรงบิด แรงเฉือนและแรงดัด 
Practice of behavior of construction materials i. e. , steel and rebar, 
brick, wood, synthetic material.  In order to determine tensile, 
compressive, torsion, shear and flextural stress. 
 

ENGCV106 การวิเคราะห์โครงสร้าง       3(3-0-6)
 Structural Analysis 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33051306 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV103 ทฤษฎีโครงสร้าง 
 ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดิเทอร์มิเนทโดยวิธีมุมหมุนและระยะ

โก่ง  สมการสามโมเมนต์ การกระจายโมเมนต์ พลังงานความเครียด เส้นอิทธิพลของ
โครงสร้างอินดิเทอร์มิเนท  การวิเคราะห์แบบพลาสติกเบ้ืองต้น  การวิเคราะห์โดย
วิธีประมาณ  การวิเคราะห์โดยวิธีเมตริกเบ้ืองต้น  
Study of indeterminate structures by methods of slope and deflection, 
three moment equations, moment distribution, strain energy; influence 
line of indeterminate structures, introduction to plastic analysis, 
approximate analysis, introduction to matrix structural analysis. 

  
ENGCV107 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก       4(3-3-7)
 Reinforced Concrete Design 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33051307 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV104 คอนกรีตเทคโนโลยีและ ENGCV106 การ

วิเคราะห์โครงสร้าง หรือเรียนควบคู่กัน 
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับพฤติกรรมขององค์อาคารท่ีรับแรงอัด แรงดัด 

แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดหน่วง และพฤติกรรมร่วมของแรงเหล่าน้ี การออกแบบ
องค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกําลัง ปฏิบัติการ
ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
Study and practice on fundamental behavior in thrust, flexure, 
torsion, shear, bond and interaction among these forces, design of 
reinforced concrete structural components by working stress and 
strength design concepts, design practice, practice in reinforced 
concrete design and detailing. 
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ENGCV108 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก       4(3-3-7)
 Timber and Steel Design 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33051308 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็ 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV103 ทฤษฎีโครงสร้าง 
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับออกแบบองค์อาคารของโครงสร้างไม้และเหล็กที่

รับแรงดึง แรงอัด แรงดัด แรงเฉือน แรงดัดร่วมกับแรงในแนวแกน องค์อาคาร
ประกอบ คานประกอบขนาดใหญ่ การออกแบบจุดต่อ การออกแบบโครงสร้าง
โดยวิธี ASD และ LRFD ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 
Study and practice on design of timber and steel structures; tension 
and compression members, beams, beam- columns, built- up 
members, plate girders, connections, ASD and LRFD methods, design 
practice. Practice in steel & timber design and detailing. 

 

ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร์       3(3-0-6)
 Soil Mechanics 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33052202 ปฐพีกลศาสตร์ 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV100 กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์ 
 ศึกษาเก่ียวกับการเกิดของดิน ลักษณะและส่วนประกอบของดิน ธรณีวิทยา

เบ้ืองต้นสําหรับวิศวกรโยธา  การจําแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม ความซึม
ได้ของน้ําและการไหลของนํ้าในมวลดิน หน่วยแรงในมวลดิน การหาค่ากําลังรับ  
แรงเฉือน หน่วยแรงและความเครียดของดิน  การยุบอัดตัวคายนํ้าและการทรุด
ตัวของดิน การเจาะสํารวจช้ันดิน การบดอัดดิน การหาความสามารถในการรับ
นํ้าหนักของดิน การวิเคราะห์เสถียรภาพลาดดิน 
Study of soil formation, soil characteristics and components, 
introduction to geology for civil engineering, engineering classification 
of soil, permeability and  seepage of soil, stresses within a soil mass, 
shear strength and strain of soil, consolidation and settlement of 
soil, soil drilling exploration, compaction of soil, bearing capacity, 
slope stability analysis. 
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ENGCV202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร ์ 1(0-3-1)
 Soil Mechanics Laboratory 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33052203 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร์ หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการเจาะสํารวจและการเก็บตัวอย่างดินในสนาม การหา

คุณสมบัติพ้ืนฐานทางวิศวกรรมของดิน การหาความซึมได้ของน้ํา การทดลองหา
ค่ากําลังรับแรงเฉือนของดิน การบดอัดดิน การหาความหนาแน่นของดินใน
สนาม การหาความแข็งแรงของดินที่บดอัดแล้ว การทดสอบการยุบตัวในทิศทาง
เดียวของดิน  
Practice of soil drilling investigation and field collection of a soil 
sample, basic engineering properties of soil test, permeability test, 
experiments to determine the shear strength of soil, soil compaction 
test, field density test, strength test of compacted soil, one-
dimensional consolidation test. 

  
ENGCV203 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6)
 Foundation Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33052304 วิศวกรรมฐานราก 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV107 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และ 

ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร์ 
 ศึกษาเก่ียวกับการสํารวจช้ันดิน กําลังรับนํ้าหนักของฐานราก การออกแบบฐาน

รากเด่ียว และฐานรากแผ่ การออกแบบฐานรากเสาเข็ม ตอม่อสะพาน การ
วิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาที่เก่ียวกับแรงดันด้านข้างของดิน โครงสร้างกําแพง
กันดิน และเสาเข็มพืด การปรับปรุงคุณภาพดินเบ้ืองต้น ปฏิบัติการออกแบบ
ฐานราก และการเขียนแบบรายละเอียดของงานฐานราก 
The study of soil investigation, bearing capacity of foundations, 
design of shallow foundations, design of mat foundations, design of 
pile foundations, bridge abutments, settlement analysis of 
foundations, lateral earth pressure problems, earth retaining 
structures and sheet piles, elementary of soil improvement, design 
practice and detail drawing for foundation works. 
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ENGCV303 การสํารวจเสน้ทาง   3(2-3-5)
 Route Surveying 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33053203 การสํารวจเส้นทาง 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV301 การสํารวจ 
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการสํารวจ ออกแบบและการให้ตําแหน่งเส้นทาง

โค้งทางราบและทางด่ิง การยกโค้งและการขยายโค้ง  การทําระดับแนวทาง การ
สํารวจเพ่ือการก่อสร้างทาง การคํานวณปริมาณ งานดิน การฝึกปฏิบัติวางแนว
เส้นทาง 
Study and practice in surveying, design and route setting out, 
horizontal curve and vertical curves, supperelevation and wildening, 
route leveling, construction survey, earthwork, practice in alignment 
layout. 

  
ENGCV401 วิศวกรรมการทาง   3(3-0-6)
 Highway Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33054302 วิศวกรรมการทาง 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร์  

                     และ ENGCV303 การสํารวจเส้นทาง 
 ศึกษาเก่ียวกับประวัติทางหลวง การจัดระบบทางหลวง การวางแผนสร้างทาง

และการวิเคราะห์การจราจรเบ้ืองต้น การออกแบบทางเรขาคณิต เศรษฐศาสตร์
ทางหลวง การออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและผิวทางแบบแข็ง วัสดุการทาง 
การก่อสร้างและการบํารุงรกัษาทาง 
Historical development of highways, highway administration, 
principles of highway planning and traffic analysis, geometric design, 
highway finance and economic, flexible and rigid pavement design, 
highway materials, construction and maintenance of highways. 

  
ENGCV402 การทดสอบวัสดุการทาง   1(0-3-1)
 Highway Materials Testing 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33054303 การทดสอบวัสดุการทาง 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV401 วิศวกรรมการทาง หรือเรียนควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับวัสดุงานทางในช้ันโครงสร้างและผิวทางแบบ ลูกรัง เซอร์

เฟสทรีตเมนต์ แอสฟัลต์คอนกรีตและคอนกรีต การทดสอบคุณสมบัติของมวล
รวม แอสฟัลต์ แอสฟัลต์คอนกรีตและคอนกรีต   
Testing of road materials; road structure, pavement with gravel, 
surface treatment, asphaltic concrete and concrete, evaluation basic 
properties of aggregates, asphalt, asphaltic concrete and concrete. 



67 

ENGCV501 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง     3(2-3-5)
 Construction Cost Estimation and Analysis 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33055302 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี  
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับวัสดุ เครื่องมือการก่อสร้าง วิเคราะห์ผลผลิตงาน

ก่อสร้าง การถอดปริมาณวัสดุ การวิเคราะห์ราคาค่าแรงและค่าเครื่องจักร 
กลยุทธ์ในการประมูล  หลักการควบคุมราคาการก่อสร้าง การวิเคราะห์แนวโน้ม
และการคาดการณ์ค่าใช้จ่าย 
Study and practice of construction materials, construction tools, 
construction productivity analysis, material takeoff, analysis for labor 
cost and equipment cost, bidding strategy, the construction cost 
control, trend analysis and forecasting cost. 

 

ENGCV502 วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง     3(3-0-6)
 Construction Engineering and Management
 รหัสรายวิชาเดิม : 33055303 วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ศึกษาเก่ียวกับระบบบริหารและจัดองค์การงานก่อสร้าง การวางผังโครงการ 

เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ เครื่องจักรและอุปกรณ์งานก่อสร้าง  การ
วางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธี CPM กระบวนการในการควบคุมคุณภาพในงาน
ก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้างแบบโครงข่าย  การประเมินและทบทวน
โครงการ การจัดระบบเลขรหัสสําหรับการควบคุมงาน  การบริหารทรัพยากร 
การควบคุมความก้าวหน้าของโครงการ การจัดทําและส่งมอบโครงการ  
มาตรฐานความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
The study of construction management and construction organization, 
construction site layout planning, construction technology, 
construction machinery and equipment, construction planning with 
CPM, processes for quality control in construction.  Construction 
planning with Network Analysis system, assessment and project 
review, the standard elemental construction cost code for cost 
control, resource management, project monitoring and control, The 
project delivery system and safety standards in construction.   
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ENGCV603 อุทกวิทยา     3(3-0-6)
 Hydrology 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33056303 อุทกวิทยา 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV601 ชลศาสตร์ 
 ศึกษาเกี่ยวกับวงจรอุทกวิทยา ภูมิอากาศ นํ้าจากอากาศ การคายนํ้า  การระเหย

การดักนํ้า นํ้าท่า นํ้าใต้ดิน การระบายนํ้าไหลหลาก  การวิเคราะห์ทางสถิติ 
The study of hydrologic cycle, weather, precipitation, transpiration, 
evaporation and interception, runoff, groundwater, flood routing and 
statistical analysis of hydrological data. 

 

ENGCV604 วิศวกรรมชลศาสตร ์     3(3-0-6)
 Hydraulic Engineering
 รหัสรายวิชาเดิม : 33056308 วิศวกรรมชลศาสตร ์
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV603 อุทกวิทยา 
 ศึกษาเก่ียวกับการประยุกต์ใช้หลักการของกลศาสตร์ของไหลในงานวิศวกรรม

ชลศาสตร์ การไหลในระบบท่อ วอเตอร์แฮมเมอร์ ป๊ัมและเทอร์ไบน์ การไหล
ในทางน้ําเปิด การออกแบบอ่างเก็บนํ้า และเข่ือน ทางระบายนํ้าล้น แบบจําลอง
ทางชลศาสตร์ 
The study of applying fluid mechanics principles for hydraulic 
engineering flow in pipe systemม  water hammer; pumps and 
turbines, open channel flow, design of reservoirs and dams, spillway, 
hydraulic modeling. 

  
ENGCV801 ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา     3(1-6-4)
 Civil Engineering Workshop
 รหัสรายวิชาเดิม :  33059101 ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างและงานวิศวกรรม

โยธา ฝึกปฏิบัติงานไม้  คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กรูปพรรณ และโครงสร้าง
สําเร็จรูป การนํานักศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่ 
Study and practice of materials and equipments in construction and 
civil engineering works; practical training including wood, reinforced 
concrete, steel and prefabricated structure, field trip. 

 
 

 

 
 



69 

ENGCV802 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา  1(0-3-1)
 Civil Engineering Pre-Project
 รหัสรายวิชาเดิม :  33059398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการค้นคว้าบทความ งานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม  หรือ

งานทางวิศวกรรมโยธา การต้ังช่ือโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน  ความเป็นมาของ
ปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน  การจัดเตรียมวัสดุ
และอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  การรายงานความก้าวหน้า และ
การนําเสนอโครงงาน 
The study and practice of literature review, researches, invention, 
innovation and study works related to civil engineering project. 
Selected project topic, report writing, set up objectives and scopes 
of the project, methodology and project planning and proceeding 
the pre-project, preparing material and devices, data collection and 
data analysis, progress report, pre-project report and presentation.  

  
ENGCV803 โครงงานวิศวกรรมโยธา  3(1-6-4)
 Civil Engineering Project
 รหัสรายวิชาเดิม :  33059499 โครงงานวิศวกรรมโยธา 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV802  การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการทบทวนช่ือโครงงาน  ความเป็นมาของปัญหา  

วัตถุประสงค์ ขอบเขต ตามหัวข้อโครงงานในรายวิชา ENGCV802 การเตรียม
โครงงานวิศวกรรมโยธา ศึกษาทฤษฎีที่ เ ก่ียวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา  
ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการดําเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปผล จัดทํารายงาน และนําเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 
Revision of project topic, project questions, objectives, scopes 
according to ENGCV802 civil engineering pre-project.  Study of 
theoretical theories related to project scope, methodology and 
proceeding the project, data collection and analysis, project, 
conclusion, project report, presentation, the project has to be 
presented by project committees.  
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ENGCV804 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมโยธา  6(0-40-0)
 Co-operative Education Civil Engineering
 รหัสรายวิชาเดิม :  33059302 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรมโยธา 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ปฏิบัติการฝึกงาน  โดยนําความรู้จากสาขาวิศวกรรมโยธาไปประยุกต์ใช้ในสถาน

ประกอบการทางด้านวิศวกรรมโยธาอย่างมีระบบ โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาหรือ
ผู้ชํานาญการของสถานประกอบการจริงทําหน้าที่ควบคุมดูแล และนักศึกษา
จะต้องมีโครงงานและหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนตลอดระยะเวลา 1 ภาค
การศึกษาปกติหรือไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งน้ีนักศึกษาจะต้องสามารถสรุป
โครงการและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานประกอบการ
น้ัน ๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมีการจัดทํารายงานการปฏิบัติงาน มีการประเมินผล
งานร่วมกันจากทางสถานประกอบการและคณาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์จริงก่อนสําเร็จการศึกษา 
หมายเหตุ 
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) 
และ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Practices intern by systemically apply civil engineering knowledge in 
civil engineering enterprises. Students must be supervised by actual 
consulting engineers or specialists of the enterprises and must have 
a project and exact responsibility for 1 semester or no less than 15 
weeks. Students must be able to concretely conclude the project 
and duties assigned that benefit to the enterprises and reporting 
practices. The co-evaluation of enterprises and faculty must be 
made to provide students with real-world experiences before 
graduation. 
Remark 
Studies evaluation is either S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory) 
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ENGCV805 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา  3(0-40-0)
 Civil Engineering Practice
 รหัสรายวิชาเดิม : 33059303 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ปฏิบัติการฝึกงาน  โดยนําความรู้จากสาขาวิศวกรรมโยธาไปประยุกต์ใช้ในสถาน

ประกอบการทางด้านวิศวกรรมโยธาอย่างมีระบบ โดยมีวิศวกรที่ปรึกษาหรือ 
ผู้ชํานาญการของสถานประกอบการจริงทําหน้าที่ควบคุมดูแล และนักศึกษา
จะต้องมีโครงงานและหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอนไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง  ทั้งน้ี
นักศึกษาจะต้องสามารถสรุปโครงการและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการน้ันๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมีการจัดทํารายงาน
การปฏิบัติงาน มีการประเมินผลงานร่วมกันจากทางสถานประกอบการและ
คณาจารย์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริงก่อนสําเร็จการศึกษา  
หมายเหตุ 
การประเมินผลนักศึกษา ให้ค่าระดับคะแนนเป็น S (Satisfactory) พ.จ. (พอใจ) 
และ U (Unsatisfactory) ม.จ. (ไม่พอใจ) 
Practices intern by systemically apply civil engineering knowledge in 
civil engineering enterprises. Students must be supervised by actual 
consulting engineers or specialists of the enterprises and must have 
a project and exact responsibility for more than 240 hours duration. 
Students must be able to concretely conclude the project and 
duties assigned that benefit to the enterprises and reporting 
practices.  The co- evaluation of enterprises and faculty must be 
made to provide students with real- world experiences before 
graduation. 
Remark 
Studies evaluation is either S (Satisfactory) or U (Unsatisfactory) 
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  2.2) กลุ่มวิชาชีพเลือก 
ENGCV701 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง   3(3-0-6)
 Prestressed Concrete Design 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33051409 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV106 การวิเคราะห์โครงสร้าง  และ ENGCV107 การ

ออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ 
 ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดของการอัดแรง  คุณสมบัติวัสดุ  ระบบการอัดแรงใน

คอนกรีต  การสูญเสียกําลังอัด  การวิเคราะห์และออกแบบหน้าตัดสําหรับแรง
ดัด  แรงเฉือน  แรงยึดหน่วงและการแบกทาน  การโก่งตัว  
Study of principles, methods and materials in prestressing, losses of 
prestress, analysis and design of concrete section; for flexural 
strength, shear strength, bond strength and bearing, deflection. 

 

ENGCV702 การออกแบบอาคาร   3(2-3-5)
 Building Design 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33051410 การออกแบบอาคาร 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV106 การวิเคราะห์โครงสร้าง   

                      และ ENGCV107 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับระบบของโครงสร้างในแนวราบและแนวด่ิงเพ่ือ

ออกแบบอาคารสูงไม่เกิน 8 ช้ัน การจัดระบบผังคานและแผ่นพ้ืน ประเภทของ
แรงที่กระทําต่อโครงสร้างอาคาร การวิเคราะห์โครงข้อแข็งเพ่ือต้านแรงลมและ
แรงแผ่นดินไหว ปฏิบัติการออกแบบอาคาร 
Study and practice on the system of horizontal and vertical design 
for buildings no higher than eighth floor, slabs, beams and organized 
layout. The forces acting on the structure.  Analysis rigid frame to 
withstand wind and seismic loads, the building design practice. 
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ENGCV703 ธรณีวิทยา   3(3-0-6)
 Geology 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33052201 ธรณีวิทยา 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ศึกษาเก่ียวกับการสํารวจทางธรณีวิทยาที่เก่ียวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา  

ลักษณะโครงสร้างและช่ือเรียกของช้ันเปลือกโลกตามหลักการธรณีวิทยา  
ลักษณะการเกิดรอยเคลื่อนตัวของช้ันเปลือกโลก  ลักษณะธรณีวิทยาที่เหมาะสม
กับที่ต้ังอ่างเก็บนํ้า เขื่อน และการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาขนาดใหญ่  ความรู้
ทั่วไปเก่ียวกับธรณีวิทยาในงาน  ชลประทาน  และการขุดเจาะนํ้าบาดาล Study 
of geology investigation related to civil engineering, structure and 
name of earth crust following geology principle, occurring in earth 
crust movement, geology concept for locating reservoir, dam and 
mega civil engineering structure, general knowledge about geology 
in irrigation and ground water work. 

 

ENGCV704 การตรวจสอบงานก่อสร้าง   3(2-3-5)
 Inspection for Construction 
 รหัสรายวิชาเดิม :  33055304 การตรวจสอบงานก่อสร้าง 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มงานก่อสร้าง 

แบบและแผนการทํางาน ระบบการขนส่งวัสดุ ความปลอดภัย การติดต้ัง ร้ือ
ถอน การวางผังอาคาร งานฐานราก งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งาน
คอนกรีตอัดแรง งานเหล็กรูปพรรณ งานสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบ
ดับเพลิง ระบบไฟฟ้า ระบบ ปรับอากาศ การเขียนแบบรายละเอียดก่อสร้าง 
การนํานักศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่ 
The study and practice of checking availability before starting 
constructions; blue print and working plans, material transport 
systems, safety works, installation, demolitions, layout of buildings, 
foundation works, reinforced concrete structure works, post tension 
works, steel works, architecture works,  sanitary systems, fire hydrant 
systems, electrical systems, air conditioning system, detail drawing 
for constructions, supervising students for field trips. 
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ENGCV705 การเขียนแบบวิศวกรรมสาํหรับงานก่อสรา้ง   3(2-3-5)
 Engineering Drawing for Construction 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33055305 การเขียนแบบวิศวกรรมสําหรับงานก่อสร้าง 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม   
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการทําโมเดลอาคาร

แบบ 3 มิติ การทําแบบร่างโครงสร้าง การทําแบบรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้าง
ด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  การทําแบบตามงานก่อสร้างจริง 
Study and practice about application of program for modeling 3D 
building, structural draft, detailing drawing for construction site in 
architecture and structure, as built drawing. 

 
ENGCV706 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล   3(3-0-6)
 Water Supply and Sanitary Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33056307 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV603 อุทกวิทยา 
 ความต้องการใช้นํ้าของชุมชน แหล่งนํ้าและอุทกวิทยา การประปาและการส่งนํ้า 

การผลิตและการควบคุมคุณภาพนํ้า การออกแบบระบบส่งนํ้าและจ่ายนํ้าประปา 
การหาน้ําหนักบรรทุกและความแข็งแรงของท่อ ป๊ัมนํ้าและสถานีสูบนํ้า ปริมาณ
นํ้าเสีย การออกแบบระบบสุขาภิบาลอาคาร ชลศาสตร์ของท่อระบายนํ้าเสีย 
กระบวนการสุขาภิบาลและการออกแบบระบบกําจัดนํ้าเสีย 
Estimating of water demand, basin and hydrology, waste treatment 
system operation and control, design of sewer and distribution 
system, equipment and material of piping system, pumps and 
pumping stations, design of building sanitation, vent pipe system, 
sanitation system and design of wastewater treatment. 

 

ENGCV707 วิธีการทางคอมพิวเตอรส์ําหรับวิศวกรโยธา   3(2-3-5)
 Computer Methods for Civil Engineers 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33057201 วิธีการทางคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรโยธา 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับระเบียบวิธีเชิงตัวเลข รากของสมการ ระบบสมการ

เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วงและนอกช่วง การถดถอยแบบกําลังสองน้อยสุด 
การหาค่าอินทิกรัลและค่าอนุพันธ์เชิงตัวเลข การแก้สมการเชิงอนุพันธ์ 
Introduction to numerical method, roots of equations, linear 
algebraic equations, interpolation and extrapolation, least- squares 
regression, numerical differentiation and integration, solution of 
differential equations. 
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ENGCV708 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอรใ์นงานวิศวกรรมโยธา   3(2-3-5)
 Computer Application in Civil Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33057304 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ 

                       ในงานวิศวกรรมโยธา 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในงานวิศวกรรมโยธา  

การประยุกต์ใช้โปรแกรมทางด้านวิศวกรรมโยธาในการวิเคราะห์และออกแบบ 
Study and practice of civil engineering program, application of civil 
engineering in analysis and design. 

   

ENGCV709 หัวข้อพิเศษเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา   3(1-6-4)
 Special Topics in Civil Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : 33059404 หัวข้อพิเศษเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ ี
 ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในงานวิศวกรรมโยธา การ

บรรยายพิเศษจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในงาน
วิศวกรรมโยธา การทํารายงานประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
Study and practice on current interested technology in the field of 
civil engineering, disquisition by special lecturer, problem and 
solution in the civil engineering works, reports and independent 
study. 

 

ENGCV710 หลักการกลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค ์ 3(3-0-6)
 Principles of Rock Mechanics and Tunneling 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไมม่ ี
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร์ 
 การจําแนกประเภทของหิน สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางวิศวกรรมและความ

แข็งแรงของหิน อุโมงค์และหน่วยของแรงรอบอุโมงค์ การออกแบบระบบคํ้ายัน
และการดาดอุโมงค์ การทรุดตัวของดินเหนืออุโมงค์ เครื่องจักรและวิธีการขุด
อุโมงค์ การหาสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางวิศวกรรมของหินใน
ห้องปฏิบัติการ 
Rock classifications, physical properties, engineering properties and 
strength of rock, tunnels and stresses around tunnels, tunnel 
supporting and lining design, settlement of soil upon tunnel, 
machine and excavation method of tunnel, laboratory 
determination of physical properties and engineering properties of 
rock. 
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ENGCV711 วิศวกรรมอุโมงค ์ 3(3-0-6)
 Tunnel Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่ม ี
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV710 หลักการกลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์   
 ประวัติความเป็นมาของการขุดเจาะอุโมงค์ วิธีการขุดเจาะอุโมงค์ในดิน 

ชนิด/ประเภทของผนังอุโมงค์และการค้ํายันบริเวณด้านหน้าอุโมงค์ ช่วงเวลา
ปราศจากการค้ํายัน และชนิด/ประเภทของดินในการขุดเจาะอุโมงค์ การควบคุม
นํ้าใต้ดินและวิธีการปรับปรุงคุณภาพดิน พฤติกรรมและการออกแบบผนังอุโมงค์
การเคลื่อนตัวของดินและการเปลี่ยนแปลงแรงดันนํ้าในดินที่เกิดจากการขุดเจาะ
อุโมงค์ การตรวจวัดและการใช้เครื่องมือตรวจวัดทางธรณีเทคนิคในสนาม การ
เสียรูปและความเสียหายของอาคารจากการเคล่ือนตัวของดินซึ่งเกิดจากการขุด
เจาะอุโมงค์ พ้ืนฐานทางวิศวกรรมอุโมงค์ที่เก่ียวข้องกับชนิดของดินและวิธีการ
ก่อสร้าง การออกแบบผนังอุโมงค์ในดินสภาพต่าง ๆ การนําไปใช้งานและเทคนิค
การก่อสร้างอุโมงค์สําหรับระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน   
History of tunneling, soil tunneling methods, types of linings and face 
support, stand- up times and tunnel man’ s ground classification, 
groundwater control and soil modification methods, lining behavior 
and design, ground movements and changes of pore water pressure 
caused by tunnel construction, field observations, monitoring, and 
instrumentation, building distortion/ damage and relation to ground 
movements; fundamentals of tunnel engineering related to soil 
types and construction techniques, design of tunnel lining in various 
subsoil conditions, applications and techniques of tunnel 
construction for infrastructure systems. 

 

ENGCV712 วิศวกรรมทรพัยากรน้ํา   3(3-0-6)
 Water Resource Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม :  ไม่ม ี
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV603 อุทกวิทยา   
 การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ระบบลุ่มนํ้าโดยใช้แบบจําลอง การออกแบบ

เบ้ืองต้นสําหรับส่วนประกอบของโครงการ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์การ
บริหารจัดการนํ้าในลุ่มนํ้าโดยใช้แบบจําลอง โค้งควบคุมการจัดการอ่างเก็บนํ้า
และกรณีศึกษา 
Project planning, basin system analysis of planned project by 
modeling, preliminary design of project components, economic 
analysis, water management on basin system by modeling, reservoir 
rule curves, case studies.  
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ENGCV713 การออกแบบสะพาน   3(3-0-6)
 Bridge Design 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV107 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็   
 หลักการออกแบบสะพาน ข้อกําหนดและมาตรฐานงานสะพาน ทฤษฎีการ

กระจายนํ้าหนักบรรทุกและการประยุกต์ การออกแบบสะพานอย่างง่ายแบบ 
คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง และสะพานเหล็ก การออกแบบตอม่อ ฐาน
ริมฝั่ง และแบริ่ง 
Bridge design concept, design code and standards, theories of load 
distribution and application, design of simply supported bridge in 
reinforced concrete, prestressed concrete and steel bridge, design 
of bridge piers, abutments and bearings. 

  
ENGCV714 วิศวกรรมระบบราง   3(3-0-6)
 Railway Engineering 
 รหัสรายวิชาเดิม : ไม่มี 
 วิชาบังคับก่อน : ไมม่ี   
 แนะนําเบ้ืองต้นเก่ียวกับงานวิศวกรรมและโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบราง 

ผลกระทบของระบบรางต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การวางแนวเส้นทาง ลักษณะ
ราง องค์ประกอบของโครงสร้างหลักและโครงสร้างรองของระบบราง การ
วางแผนและความจุของระบบราง ระบบไฟฟ้าและระบบอาณัติสัญญาณ การ
ปฏิบัติการและการบํารุงรักษาระบบราง  
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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ENGCV715 แผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศ   3(2-3-5)
 Photogrammetry 
 รหัสรายวิชาเดิม :  33053306 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
 วิชาบังคับก่อน : ENGCV301 การสํารวจ   
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับ ความคลาดเคลื่อนของเลนส์สําหรับกล้องถ่ายภาพ 

การถ่ายภาพทางอากาศ การวางแผนการบิน หลักการการสร้างแผนที่จาก
ภาพถ่ายทางอากาศ และวิธีการสร้างแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ  
Study and practice about lens distortion for aerial camera, flight 
planning, principles of aerial photogrammetry and the creation of 
orthophoto. 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) (สหกิจศึกษาและการฝึกงาน) 
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   

 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ
จําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 
 4.1.2  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 4.1.3  มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
 4.1.4  มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  
      ช้ันปีที่ 3 ภาคฤดูร้อน (ฝึกงาน) 
 ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สหกิจศึกษา) 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

    จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา  
 

5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่บูรณาการองค์ความรู้สู่การวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม

ทางด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมเพ่ือการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชุมชนหรือเก่ียวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง หรือ
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือเพ่ือการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น อัน
จะเป็นหนทางนําไปสู่การพ่ึงพาตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง และ
คาดว่าจะนําไปใช้งานหากโครงการสําเร็จ โดยมีจํานวนผู้ร่วมทําโครงการ 1–3 คน และมีรายงานที่ต้องนําส่ง
ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
 โครงงานทางด้านวิศวกรรมโยธาที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใช้ในการทํา

โครงงานประโยชน์ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําสําเร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด 
   5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีมีความเช่ียวชาญการใช้
เครื่องมือและโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ทําโครงงานได้อย่างเหมาะสม โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 

5.3 ช่วงเวลา  
ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (สําหรับแผนสหกิจศึกษา) 
ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (สําหรับแผนไม่มีสหกิจศึกษา) 

        5.4 จํานวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต 
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5.5 การเตรียมการ 
มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธาก่อนภาคการศึกษาที่มีการ

จัดทําโครงงานเพ่ือเตรียมความพร้อมส่วนในภาคการศึกษาที่มีการทําโครงงานมีการกําหนดช่ัวโมงการให้
คําปรึกษา จัดทําบันทึกการให้คําปรึกษา มีการรายงานความคืบหน้าของโครงงานเป็นระยะ ๆ นําเสนอข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต์  และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา 
 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
      ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน จากบันทึกการให้คําปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานความคืบหน้าที่ได้กําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลาที่กําหนด จะต้องมี
การนําเสนอโครงงานอธิบายผลการดําเนินงานวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลโดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถ
นําไปใช้งานได้จริงตามขอบเขตที่กําหนดไว้หรือโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน การจัดสอบ
โครงงานต้องมีคณะกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล   

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการ
เจรจา สื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และในกิจกรรมปัจฉิม
นิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา 

- มีการนําเสนองานในรายวิชา เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษากล้า
แสดงออกอย่างถูกต้อง รวมทั้งการสร้างเสริมบุคลิกภาพท่ีดีต่อ
สาธารณะ 

ด้านภาวะผู้นํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่ม และมีการ
กําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจน กําหนดให้ทุก
คนมีส่วนรวมในการนําเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการดําเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความ
รับผิดชอบ 

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตัวเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสมํ่าเสมอการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน เสริมความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ - มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  
               2.1.1 มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                  

             2.1.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                   1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

                 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนใน
สังคมได้อย่างราบรื่น และประพฤติตนโดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชา  
ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ดังน้ี  
                                   (1)  มีจิตสํานึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 

(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
(3) มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม  

 และสิ่งแวดล้อม 
(4) เคารพในคุณคา่และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 
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                นอกจากน้ัน ยังมีรายวิชาส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีการพัฒนาจริยธรรม
และจรรยาวิชาชีพ เช่น วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ ซึ่งอาจารย์ผู้ 
สอนสามารถสอดแทรกเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับจรรยาวิชาชีพ และสามารถจัดให้มีการวัดผลแบบมาตรฐานใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ด้วยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทํากิจกรรม  และมีการ
กําหนดคะแนนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของคะแนนจิตพิสัยในช้ันเรียน นักศึกษาที่คะแนน
ความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์อาจต้องทํากิจกรรมเพ่ือสังคมเพ่ิมก่อนจบการศึกษา 

                    2) กลยุทธก์ารสอนที่ใชพ้ัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
                กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 

โดยเน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
นอกจากน้ี ผู้สอนต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษา
มีจิตสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ทําความดีและเสียสละ 

                   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
               ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้าน 

ต่าง ๆ ได้แก่ 
(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามกําหนด

ระยะเวลา ที่มอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
(3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการทํางานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 

           2.1.1.2 ด้านความรู้ 
                   1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

             นักศึกษาต้องมีความรู้เก่ียวกับเน้ือหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกัน
ขึ้น เป็นองค์ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังน้ัน
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

(1) มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่
ศึกษา 

                                   (2)  สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ ทางวิชาการและเทคโนโลยีของ
 สาขาวิชาที่ศึกษา 

    (3)  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
 เก่ียวข้อง 

การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานน้ีสามารถทําได้โดยการใช้ข้อสอบ
วัดผลในรายวิชาที่เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
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  2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ใช้การ 

บูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทาง
ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเน้ือหาสาระของรายวิชา
น้ัน ๆ 
                              3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

             ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การ 
วัดผล ดังน้ี  

   (1)  การทดสอบย่อย 
   (2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
   (3)  รายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
   (4)  งานที่ได้มอบหมาย 
   (5) การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
   (6)  แฟ้มสะสมผลงาน 

 
     2.1.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
            1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

             นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบ
การศึกษา ดังน้ัน นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดย
กระบวนการเรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผล  เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  แนวคิด
และวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ 
ดังน้ี 

(1)  มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ 

(2)  มีทักษะในการนําความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 
                     การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้

นักศึกษาได้อธิบายแนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา หรือให้นักศึกษาเลือกใช้
วิชาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กําหนดให้   

           2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
            ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการบูรณา

การการเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์
องค์ประกอบของสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จําลอง และกรณีศึกษาเพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง 
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                       3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
        ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

                               (1)  บทบาทสมมติหรือสถานการณ์จําลอง 
                               (2)  การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่าง ๆ 
                               (3)  การนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
                               (4)  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ 

 
  2.1.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
         1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

          หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
นักศึกษาจึงต้องได้รับการฝึกประสบการณ์พ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่างๆ ดังน้ัน
ผู้สอนต้องแนะนําการวางตัว มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ดังน้ี 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
(2) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
(3) สามารถทํางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
(4) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
การวัดและประเมินผลทําได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการ

ทํากิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอกช้ันเรียน และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 
         2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         ดําเนินการสอนโดยการกําหนดกิจกรรมกลุ่ม การทํางานที่ต้องประสานงาน

กับผู้อ่ืน หรือค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสําเร็จในงานอาชีพ โดย
มีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังน้ี 

(1) สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(5) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
(6) มีความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย  และสามารถ

 วางตนได้เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติ
 เฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 
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     3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

     ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 
(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มใน

  ช้ันเรียน 
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 
 2.1.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ     
       1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญในชีวิตประจําวันและการ

ประกอบอาชีพ นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน  การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังน้ัน นักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่
เก่ียวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรมและความรู้
เก่ียวกับสาขาวิชา ด้วยเหตุน้ี ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพ่ือฝึกให้นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1) เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
(2) สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง

 เหมาะสม 
(3) ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม

 กาลเทศะ และสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
การวัดและประเมินผลอาจจัดทําในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้

นักศึกษาได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพ่ือนํามาเรียบเรียง นําเสนอและอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดต่อสื่อสาร หรือนําเสนอผลงานต่าง ๆ  

       2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                ดําเนินการสอนด้วยกิจกรรม Active Learming ที่นักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร 
ค้นคว้าหาข้อมูล และนําเสนอผลจากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการค้นคว้าหาข้อมูล 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือในการนําเสนอผลงาน 
(4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียม

 ปฏิบัติของสังคมแต่ละกลุ่ม 
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                   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา 
ดังน้ี 

(1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหา

ข้อมูล 
(3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 
(4) จรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับ

 สถานการณ์และวัฒนธรรมสากล 
 
        2.1.2 แผนท่ีแสดงผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณ วุ ฒิ ร ะ ดับ อุดมศึ กษาของประ เทศ ไทย  ( Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF : HEd) 

                2.1.2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
  (1)  มีจิตนึกสาธารณะและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม 

(2)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
(3)  มีวินัย ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 
    (4)  เคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

2.1.2.2 ความรู้ 
(1)  มีความรู้และความเข้าใจทั้งด้านทฤษฏีและหลักการปฏิบัติในเนื้อหาที่

ศึกษา 
(2)  สามารถติดตามความก้าวหน้า ใฝ่รู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีของ

สาขาวิชาที่ศึกษา 
 (3)  สามารถบูรณาการความรู้ทางวิชาชีพกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เก่ียวข้อง 
2.1.2.3 ทักษะปัญญา 

(1) มีทักษะในการปฏิบัติจากการประยุกต์ความรู้ และมีความคิดริเริ่ม
 สร้างสรรค์ทั้งทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 

(2) มีทักษะในการนําความรู้มาคิดและใช้อย่างเป็นระบบ 
         2.1.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1)  มีมนุษย์สัมพันธ์และมารยาทสังคมที่ดี 
   (2)  มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม 
   (3)  สามารถทํางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
   (4)  สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช่วยเหลือสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
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 2.1.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1)  เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือสื่อสารได้เหมาะสม 
   (2)  สืบค้น ศึกษา วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่าง 
  เหมาะสม 
   (3)  ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องตาม 
  กาลเทศะและสอดคล้องกับวัฒนธรรมสากล 
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2.1.3 สรุปแผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 
 2.1.3.1  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
  1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคบั 

 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
 

 
 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

 
 

2.ด้านความรู้ 3.ด้าน
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข  
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 

1 GEBLC101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน               

2 GEBLC102  ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต               

3 GEBLC103  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ               

4 GEBLC201  ศิลปะการใช้ภาษาไทย          

5 GEBHT101 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ                

6 GEBIN101 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา                

7 GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี                

8 GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต                
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 2)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้าน

ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุ

คลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข   การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
1 GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดําเนิน

ชีวิต          

2 GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม            

3 GEBSO103 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และกฎหมาย          

4 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์          

5 GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน          

6 GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตและการทํางาน          

7 GEBSC101  คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน               

8 GEBSC102  เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน                

9 GEBSC103  การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์                

10 GEBSC104  การสร้างกระบวนการทางวิทยาศาสตร์        
เพื่อทํางานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

               

11 GEBSC105  วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ               

12 GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา               
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 3)  วิชาศึกษาทั่วไปเลือกเสรี 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
 

1.ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2.ด้านความรู้ 3.ด้าน

ปัญญา 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข   

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
1 GEBLC104  ภาษาองักฤษสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพ                

2 GEBLC202  กลวธิีการเขียนรายงานและการนําเสนอ                

3 GEBLC203  วรรณกรรมท้องถิ่น                

4 GEBLC204  ภาษาไทยสาํหรับชาวต่างประเทศ                

5 GEBLC301  ภาษาจีนเพื่อการสือ่สาร                

6 GEBLC401  สนทนาภาษาญี่ปุน่พื้นฐาน                

7 GEBLC501  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                

8 GEBLC601  ภาษาพม่าพื้นฐาน                

9 GEBHT102  การออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพ                

10 GEBHT103 กีฬาเพื่อสุขภาพ                
11 GEBHT104 นันทนาการเพื่อสง่เสริมสุขภาพ                
12 GEBIN104 ชีวิตมีสุข                
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2.1.3.2  กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร ์
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

  

รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. ด้าน

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ลําดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา 1 2 3 4 1 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 3 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์                

1 FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร                

2 FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร                

3 FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร                

4 FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร                

5 FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร                

6 FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร                

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์                

1 FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร                

2 FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร                

3 FUNMA107 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร                

4 FUNMA108 สมการเชิงอนุพันธ์                
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          2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                  
       2.2.1 มาตรฐานการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม กลุ่มวิชาชีพ

บังคับ และกลุ่มวิชาชีพเลือก    
              2.2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

   1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม

อย่างราบร่ืนและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับ
สิ่งต่อไปน้ีทั้ง 5 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา 
รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่ระบุไว้ 

(1)  เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  

(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(3)  มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่
ละสาขาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   
นอกจากน้ัน ในการสอนรายวิชาของสาขาวิชายังได้สอดแทรกเน้ือหาที่

เก่ียวกับจริยธรรม กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิศวกรในการสอนด้วย 
อาจารย์ผู้สอนจะต้องจัดให้มีการวัดมาตรฐานในด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นข้อสอบ อาจจะ
วัดพฤติกรรมระหว่างทํากิจกรรมที่กําหนดมีการกําหนดคะแนนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของ
คะแนนความประพฤติของนักศึกษา    

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย

เน้นการเข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมี
ความรับผิดชอบ โดยในการทํางานกลุ่มน้ันต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืนเป็นต้น  นอกจากน้ีอาจารย์
ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเช่นการยกย่องนักศึกษาที่ทําดีทําประโยชน์แก่ส่วนรวมเสียสละ 

 
 
 
 
 



104 

                 3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในภาพการเข้าช้ันเรียนการส่งงาน 

ตามกําหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

2.2.1.2  ด้านความรู้ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ความรู้เก่ียวกับสาขาวิชาที่ศึกษา เพ่ือนําไปใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคมดังน้ัน
มาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปน้ี 

(1)  มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 
และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และ
การสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2)  มีความรู้และความเข้าใจเ ก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  
(4)  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่

เหมาะสม 
(5)  สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 

2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ทางปฎิบัติ

ในสภาพแวดล้อมจริงโดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทั้งน้ีให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ นอกจากน้ีควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ืองตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
(4) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ 
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในช้ันเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกงานทางวิศวกรรม 
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2.2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
    1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพ่ึงตนเองได้เมื่อจบการศึกษา
เเล้ว  ดังน้ันนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรมจริยธรรมและความรู้ใน
สาขาวิชา ในการสอนอาจารย์จะต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผลเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการ
แก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํานักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอน
เพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังน้ี 

(1)  มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึงการใช้

ข้อมลูประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
   2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ในสาขาวิชา 
(2) การอภิปรายกลุ่ม  หรือการศึกษา  ค้นคว้า  รายงานทางเอกสารและรายงาน 

หน้าช้ันเรียน 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเช่นประเมินจากการนําเสนอ

รายงานในช้ันเรียนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา เป็นต้น 
 

2.2.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่ต้องเก่ียวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อนคน
ที่มาจากสถาบันอ่ืน ๆ รวมท้ังต้องทํางานร่วมกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  นักศึกษาจะต้อง
สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆ ดังน้ันอาจารย์จะต้องสอดแทรกเทคนิคการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนให้
นักศึกษาระหว่างสอน นอกจากน้ันยังได้จัดให้นักศึกษาเรียนวิชามนุษยศาสตร์เพ่ือให้สามารถ ต่าง ๆ ดังน้ี 

(1)  สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมา
สื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ 
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(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

(4)  รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน
บุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและผู้
ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 

 2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความ รับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็นกลุ่ม การทํางานที่ ต้อง
ประสานงานกับผู้ อ่ืนระหว่างหลักสูตรหรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืนหรือผู้มี
ประสบการณ์โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ดัานทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบดังน้ี 

(1)  สามารถทํางานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ ไปปฏิบัติงานได้ 

เป็นอย่างดี 
(4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
(5)  มีภาวะผู้นํา 

 
3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มใน

ช้ันเรียนและสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆและความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็น
ของข้อมูล 

2.2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1)  มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ  

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
(4)  มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ์ 
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพใน

สาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
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 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จําลองและ
สถานการณ์เสมือนจริงแล้วนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์ 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

(2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัดเหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ 
การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ มีการนําเสนอต่อช้ันเรียน 

(3)  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ 

2.2.1.6  ด้านทักษะพิสัย 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 

การทํางานในสถานประกอบการ หรือการประกอบอาชีพอิสระนั้นไม่ได้ใช้เพียงแค่หลัก
ทฤษฎี แต่ส่วนใหญ่จะเน้นในด้านทักษะทางการปฏิบัติ การใช้ทักษะในการวางแผน การออกแบบ การทดสอบ 
และการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งมีความสําคัญมากในการทํางาน อีกทั้งยังเป็นเคร่ืองมือที่จําเป็นย่ิงในการพัฒนา
ตนเอง และความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ของบัณฑิต ดังน้ันในการเรียนการสอนจึงต้องให้ความสําคัญเน้นไป
ที่การสร้างทักษะการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรม ดังข้อต่อไปน้ี 

(1)  มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

(2)  มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความร่วมมือ
กันเป็นอย่างดี 

 2) กลยุทธ์ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ความรู้

จากวิชาต่าง ๆ ที่เรียนมา การวิเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ดังต่อไปน้ี 

(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน 
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เช่ียวชาญ 
(3) สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน 
(6) การฝึกงานทางวิศวกรรมในสถานประกอบการ 
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3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
(1)  มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(2)  มีการใช้งานวิจัยของอาจารย์ประกอบการเรียนการสอน 
(3)  มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ 
(4)  มีการประเมินโครงงานนักศึกษา 
(5)  มีการประเมินนักศึกษาในวิชาสหกิจศึกษา/ฝึกงานทางวิศวกรรม 

 
 2.2.2 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  สรุปผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
  2.2.2.1  คุณธรรม จริยธรรม   

1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า และศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ 

4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่
ละสาขา ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 
  2.2.2.2  ความรู้   

1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เก่ียวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมโยธา 

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง  

4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม  

5) สามารถใช้ความรู้ และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหา
ในงานจริงได้ 
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 2.2.2.3  ทักษะทางปัญญา 
1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 
3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบรวมถึง

การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่าง
สร้างสรรค์ 

5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ 

 
 2.2.2.4  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเเละความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา
วิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัว และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม รวมท้ังให้ความช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการ
แก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 

4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะ
ผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ
ความรับผิดชอบ 

5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
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 2.2.2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้

เป็นอย่างดี 
2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิต

ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย

โดยใช้สัญลักษณ์ 
5) สามารถใช้เครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้ 
 2.2.2.6  ทักษะพิสัย  

1) มีทักษะในการบริหารจัดการในด้านเวลา เครื่องมือ อุปกรณ์และวิธีการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีความ
ร่วมมือกันเป็นอย่างดี 
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2.2.3  สรปุแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 2.2.3.1   กลุม่วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์

   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
1 ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 

                           

2 ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 
                           

3 ENGCC304 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

                           

4 ENGCV100 กลศาสตร์วิศวกรรม 
ด้านสถิตยศาสตร์                            

5 ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ 1                            

6 ENGCV102 ความแข็งแรงของวัสดุ 2                            

7 ENGCV301 การสํารวจ                            

8 ENGCV302 ปฏิบัติการสํารวจ                            
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   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
9 ENGCV601 ชลศาสตร์                               

10 ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร ์
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 2.2.3.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

1 ENGCV103 ทฤษฎีโครงสร้าง                            

2 ENGCV104 คอนกรีตเทคโนโลยี                            

3 ENGCV105 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 
                           

4 ENGCV106 การวิเคราะห์โครงสร้าง                            

5 ENGCV107 การออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็ก                            

6 ENGCV108 การออกแบบโครงสร้างไม้
และเหล็ก 

                           

7 ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร์                            
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   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
8 ENGCV202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์                            

9 ENGCV203 วิศวกรรมฐานราก 
                            

10 ENGCV303 การสํารวจเส้นทาง                             

11 ENGCV401 วิศวกรรมการทาง 
                            

12 ENGCV402 การทดสอบวัสดุการทาง                             

13 ENGCV501 การประมาณและวิเคราะห์
ราคางานก่อสร้าง                             

14 ENGCV502 วิศวกรรมการบริหารงาน
ก่อสร้าง 

                            

15 ENGCV603 อุทกวิทยา 
                           

16 ENGCV604 วิศวกรรมชลศาสตร์ 
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   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
17 ENGCV801 ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา 

                           

18 ENGCV802 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม
โยธา                             

19 ENGCV803 โครงงานวิศวกรรมโยธา 
                            

20 ENGCV804 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรม
โยธา 

                            

21 ENGCV805 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา                               
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 2.2.3.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก 
   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
1 ENGCV701 การออกแบบคอนกรีตอัด

แรง                               

2 ENGCV702 การออกแบบอาคาร                               

3 ENGCV703 ธรณีวิทยา                            

4 ENGCV704 การตรวจสอบงานก่อสร้าง                            

5 ENGCV705 การเขียนแบบวิศวกรรม
สําหรับงานก่อสร้าง                            

6 ENGCV706 วิศวกรรมประปาและ
สุขาภิบาล 

                           

7 ENGCV707 วิธีการทางคอมพิวเตอร์
สําหรับวิศวกรโยธา 

                           

8 ENGCV708 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
ในงานวิศวกรรมโยธา                            

9 ENGCV709 หัวข้อพิเศษเฉพาะทาง
วิศวกรรมโยธา 
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   ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 
(กลุ่มวิชาชีพเลือก) 

 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6.
ทักษะ
พิสัย 

ลําดับ รหัส ชื่อวิชา 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 
10 ENGCV710 หลักการกลศาสตร์ 

ของหินและงานอุโมงค์ 
                                

11 ENGCV711 วิศวกรรมอุโมงค์                                

12 ENGCV712 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา                               

13 ENGCV713 การออกแบบสะพาน                             

14 ENGCV714 วิศวกรรมระบบราง                              

15 ENGCV715 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ                             
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
1.1 การวัดผลการศึกษา 

การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 การประเมินผลการศึกษา ต้องกระทําเมื่อสิ้นภาคการศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา โดยให้ผลของการประเมินแต่ละวิชาเป็นระดับคะแนน (Grade) ดังน้ี 

 
ระดับคะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต ผลการศึกษา 
ก        หรือ     A 
ข+      หรือ      B+ 
ข        หรือ     B 
ค+      หรือ     C+ 
ค        หรือ     C 
ง+       หรือ     D+ 
ง         หรือ     D 
ต        หรือ     F 
ถ        หรือ     W 
ม.ส.    หรือ       I 
พ.จ.    หรือ      S 
ม.จ.    หรือ      U 
ม.น.    หรือ     Au 

4.0 
3.5 
3.0 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
0 
- 
- 
- 
- 
- 

ดีเย่ียม (Excellent) 
ดีมาก (Very Good) 
ดี (Good) 
ดีพอใช้ (Fairly Good) 
พอใช้ (Fair) 
อ่อน (Poor) 
อ่อนมาก (Very Poor) 
ตก (Fail) 
ถอนรายวิชา (Withdrawn) 
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
พอใจ (Satisfactory) 
ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
ไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 
1.2 ระยะเวลาการศึกษา  

1.2.1 สําหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 4 ปีการศึกษา สําเร็จ
ได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษา ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

1.2.2 สําหรับการลงทะเบียนแบบไม่เต็มเวลาระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 7 ปีการศึกษา สําเร็จ
ได้ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา    

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา 
   ให้กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําอย่างสม่ําเสมอทุกปีการศึกษา ดําเนินการโดยผู้ตรวจสอบ
จากภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้อง
สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานเอกสาร หรือการสัมภาษณ์ การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษา
ประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตาม
แผนการสอนมีการประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกการทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได้โดยมี
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ระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผลเพ่ือ
เป็นการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
2.2.1 ภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานทําความเห็นต่อความรู้จากการเรียนการสอนความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการน้ันๆในคาบระยะเวลาต่าง 
ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น 
 2.2.3 การประเมินรายได้ ตําแหน่งหน้าที่และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 

2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืนโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในด้านความรู้ความพร้อมและสมบัติด้านอ่ืนๆของบัณฑิตจะจบการศึกษา และเข้าศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียนรวมท้ังสาขาอ่ืนๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เก่ียวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงขึ้นด้วย 

2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาตรวจประเมินหลักสูตรต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียนและสมบัติอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้อาทิ (ก) จํานวนโครงงานที่ได้รางวัลระดับชาติ (ข) 
จํานวนสิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและ
ประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยต้องศึกษารายวิชา
ต่าง ๆ ครบถ้วนตามหลักสูตรและสอบผ่านทุกรายวิชาตามเกณฑ์ที่กําหนดโดยได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 และเป็นผู้ที่มีความประพฤติที่ไม่ขัดต่อระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลล้านนาและต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  
 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์   
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเน่ือง โดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน
ทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการ
ลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.2.3 ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 
การประกันคณุภาพหลักสตูร 

 
1. การกํากับมาตรฐาน 
 ในการกํากับมาตรฐาน จะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ได้ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยคํานึงถึงการบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังน้ี 
 1.1 มีจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร โดยความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยและได้นําเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบแล้ว 
 1.2 มีคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 
2 คน 
 1.3 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ไม่เกิน 5 ปี โดยจะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6 
  
2. บัณฑิต 
 การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ  
มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่าง 
มีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก  
มีคุณลกัษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความสําคัญในหัวข้อต่อไปน้ี 
  
 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ในการหาคุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education: TQF) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งช้ีน้ีจะเป็นการ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต โดยจํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
 2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 

ใช้แบบสอบถามกับผู้สําเร็จการศึกษา เพ่ือหาร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี โดยพิจารณาจากบัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ 
และภาคนอกเวลา ที่ได้งานทําหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่
สําเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา โดยจํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
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3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา โดยใช้ระบบการรับนักศึกษาและการส่งเสริมความพร้อมทางการเรียนใน

ระดับอุดมศึกษา ดังต่อไปน้ี  
3.1.1 การรับสมัครนักศึกษา มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนในการรับสมัคร ในหลากหลายโครงการ เช่น โครงการรับตรง โครงนักศึกษาโควตาประเภท
ต่าง ๆ โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย โครงการความร่วมมือกับสถานประกอบการ โครงการความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 

3.1.2 คัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาต่อ มีการดําเนินการโดยคณะ/กองการศึกษา/สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ในรูปแบบของคณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัย กําหนดวิธีการ และ
รูปแบบการคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อตามความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ซึ่งโครงการส่วนใหญ่จะมีขั้นตอน
ดังต่อไปน้ี 

3.1.2.1 สอบข้อเขียน ซึ่งมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ที่มีความเช่ียวชาญ
ในการออกข้อสอบลักษณะต่าง ๆ ให้ข้อสอบมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถคัดกรองผู้สมัครเพ่ือให้ได้
นักศึกษาที่มีคุณภาพ โดยใช้ข้อสอบดังน้ี 

    - วิชาศึกษาทั่วไป 
- วิชาชีพพ้ืนฐาน 

    - วิชาชีพเฉพาะสาขา 
ในแต่ละโครงการอาจปรับเปล่ียนรายวิชาได้ตามความเหมาะสม 

3.1.2.2 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์/ปฏิบัติ  
3.1.2.3 สอบสมัภาษณ์/สอบปฏิบัติ 
3.1.2.4 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ 

 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

3.2.1 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  
3.2.2 การเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ (สําหรับผู้ที่มคีะแนน TOEIC ตํ่ากว่า 225 คะแนน) 
3.2.3 การเรียนปรับพ้ืนฐานวิชาชีพ 

 
3.3 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการแก่นักศึกษา

และบัณฑิตศึกษา การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

3.3.1 การควบคุมระบบการดูแลการให้คําปรึกษาด้านวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี อาทิเช่น 

1. การจัดโครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือช้ีแจงโครงสร้างการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย หน้าที่และบทบาทของฝ่ายสนับสนุนการศึกษา  ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ
ได้มีการแจกคู่มือนักศึกษาให้แก่นักศึกษาใหม่ 

2. กรรมการบริหารหลักสูตรเสนอรายช่ือให้ทางคณะฯ ดําเนินการแต่งต้ังอาจารย์ที่
ปรึกษาของแต่ละช้ันปี  
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3. มีการจัดช่วงเวลาสําหรับ อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถนัดพบนักศึกษา ทุกวันพุธ ต้ังแต่
เวลา 15.00 – 17.00 น. 

4. อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้คําแนะนําแนวทางแก่นักศึกษาในเรื่องการเลือกลงวิชา 
เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการเรียน และเรื่องของการเลือกสถานประกอบการเพ่ือทําการฝึกงาน โดยหลักสูตร
วิศวกรรมโยธากําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาทําการประชุมกับนักศึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 4 ครั้ง 

3.3.2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
หลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
ดังน้ี 

1. การเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้แข่งขันทักษะวิชาชีพ การนําความรู้ที่ได้สู่ชุมชน และการ
อบรมทักษะการใช้โปรแกรมทางด้านวิศวกรรมโยธา ที่เป็นปัจจุบัน นอกเหนือจากเน้ือหาที่เรียนในช้ันเรียน 

2. ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา โดยนักศึกษาจัดทําโครงการ
ในรายวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธา ภายใต้การวางกรอบแนวคิดอย่างสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
ระบบโดยอาศัยการระดมความคิดกับเพ่ือนร่วมงาน รวมทั้งใช้ทักษะการใช้เทคโนโลยี  

3. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นผู้นํา สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมใน
การทํางานได้ ไม่ปิดก้ันตนเองพร้อมที่จะได้รับการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกิจกรรมภายใน
และภายนอกห้องเรียน 

4. ส่งเสริมทักษะการคํานวณเชิงวิศวกรรม และความเป็นเหตุเป็นผล โดยให้นักศึกษา
เรียนรู้ผ่านรายวิชาที่เหมาะสม 

3.4 ผลที่เกิดกับนักศึกษา อาทิเช่น การคงอยู่ของนักศึกษา การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีกระบวนการในการจัดเก็บผลการดําเนินการดังต่อไปน้ี  

3.4.1 มีการสํารวจจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา บันทึกเหตุผลของการไม่ศึกษา
ต่อหรือออกจากการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการสอบตกให้ออก การลาออกไม่ว่าจะด้วยกรณีใดๆ 

3.4.2 มีการดําเนินการสํารวจข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาในแต่
ละปีการศึกษา ในระบบฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย 

3.4.3 มีการจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจ ร่วมถึงมีการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
อย่างเหมาะสม 
 
4. อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร           
หลักสูตรมีการกําหนด แต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. 

และของสภาวิศวกร โดยมีขั้นตอนจัดส่งรายช่ือเสนอเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบมหาวิทยาลัย เมื่อฝ่าย
วิชาการของคณะฯ/มหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิ ตําแหน่งวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ ความเช่ียวชาญกับหลักสูตร ครบถ้วนแล้ว ฝ่ายวิชาการจะดําเนินการเสนอรายช่ือให้
คณะกรรมการประจําคณะฯ ให้ความเห็นชอบตามลําดับ ก่อนเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

- ระบบการบริหารอาจารย์  
หลักสูตรมีการวางแผนอัตรากําลัง โดยการพิจารณาจาก การเกษียณอายุราชการ การลาศึกษาต่อ 

ภาระการสอนของอาจารย์ และแผนการดําเนินงานด้านอ่ืน ๆ ของหลักสูตร เช่น การเปิดหลักสูตรใหม่ในระดับ
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ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท เมื่อเห็นแนวโน้มแล้ว ทางหลักสูตรจะได้วางแผนการรับอาจารย์ใหม่ หรือกําหนด
แนวทางในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ต่อไป 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรได้วางแผนการปฏิบัติงานตามปีงบประมาณ และสนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วมอบรม 

สัมมนาในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับความเช่ียวชาญของอาจารย์ และ/หรือ ตามท่ีอาจารย์สนใจ โดยพิจารณาเป็นไป
ตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะ ตามลําดับขั้นตอนการดําเนินการ อาจารย์จะเขียนบันทึกเสนอตามลําดับขั้น
ส่งไปที่คณะฯ แล้วคณะฯ จะพิจารณาและตอบกลับมา 

4.2 คุณภาพอาจารย์  
- ร้อยละ 53.33 ของอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  
- ร้อยละ 6.66 ของอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ 
- ร้อยละ 34.67 ของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจํา

หลักสูตร 
- จํานวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําลักสูตร ปริญญาเอกที่ได้รับ

การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
0.13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
- การคงอยู่ของอาจารย์  
   อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ ปีการศึกษา 2558 พบว่า มีอาจารย์คงอยู่จํานวน 15 คน คิดเป็น

ร้อยละ 100 ต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร จากการวิเคราะห์ พบว่า อัตราคงอยู่ของอาจารย์ในหลักสูตรคณะฯ มี
อัตราคงอยู่ในอัตราที่สูงมาก ไม่มีการลาออก หรือโอนย้าย   

- ความพึงพอใจของอาจารย์  
   หลักสูตรฯ ได้จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรในด้านต่าง ๆ 

คือการบริหารและพัฒนาอาจารย์  กระบวนการบริหารหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน จากการวิเคราะห์
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร พบว่า ในภาพรวมหลักสูตร อาจารย์ประจํา
หลักสูตรมีความพึงพออาจารย์ ต่อการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.47 เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า  

1. ด้านการสรรหาอาจารย์ประจําหลักสูตร อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.53 
2. ด้านการวางแผนอัตรากําลัง อยู่ในระดับ ดี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.66 
3. ด้านส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร อยู่ในระดับ ดี  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.32 
4. ด้านสิ่งสนับสนุนการสอน อยู่ในระดับ ดี  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.36 

 
5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
- ระดับปริญญาตรี โดยสาขาวิชามีการดําเนินการออกแบบหลักสูตร ควบคุม และมีการกํากับ

คุณภาพสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังน้ี  
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1. หลักสูตรแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน 
2. เน้ือหาของหลักสูตรแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา มีการเปิดวิชาใหม่

ให้นักศึกษาเรียน 
3. จัดการเรียนการสอนครอบคลุมเน้ือหาที่กําหนดไว้ในคําอธิบายรายวิชา 
4. เปิดรายวิชาเลือกสนองความสนใจของของนักศึกษา ฯลฯ 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
5.2.1 การกํากับระบบการจัดผู้สอน หัวหน้าหลักสูตรได้พิจารณาผู้สอน โดยมีการวางแนวทาง

ดังน้ี  
-  พิจารณากําหนดผู้สอนกําหนดอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร

ทั้งในคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนวิชาพ้ืนฐาน และอาจารย์ผู้สอนวิชาเฉพาะ 
- พิจารณาจากคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์สอนและ

ความถนัดเฉพาะด้านของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคน 
- พิจารณาตามเกณฑ์อัตราส่วนของจํานวนอาจารย์ต่อนักศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ของ 

สกอ. และสภาวิศวกร 
- พิจารณาตามตําแหน่งที่มีการทดแทนอัตรากําลังที่จะเกษียณ 

- กรณีหลักสูตรมีความจําเป็นต้องใช้อาจารย์พิเศษ ก็จะมีการพิจารณาคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับข้อ 1และ 2 

- กําหนดอาจารย์ผู้สอนผู้ที่รับผิดชอบ การนําเอารายวิชาไปบูรณาการการวิจัย การบริการ
วิชาการและการทํานุศิลปวัฒนธรรม โดยการการวางแผนรายวิชา ที่ตนเองรับผิดชอบ 

5.2.2 การกํากับกระบวนการเรียนการสอนมีดังน้ี 
- ในรายวิชาเดียวกันให้มีมาตรฐานเดียวกันโดยใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน ตัดเกรดร่วมกันหรือ

ใช้เกณฑ์เดียวกัน 
- กําหนดอาจารย์ผู้สอนผู้ที่รับผิดชอบ การนําเอารายวิชาไปบูรณาการการวิจัย การบริการ

วิชาการและการทํานุศิลปวัฒนธรรม โดยการการวางแผนรายวิชา ที่ตนเองรับผิดชอบ 
- กําหนดให้ผู้สอนจัดทํา มคอ.3 ที่สอดคล้องตาม มคอ.2 พร้อมส่งภายในเวลาที่กําหนด 
- จัดโครงการเตรียมความพร้อม เพ่ือการปรับตัวในการทํางานก่อนการออกฝึกงาน  

และสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
- การจัดโครงการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐานวิชาการ Gen.Ed.และวิชาชีพพ้ืนฐาน ให้กับ

นักศึกษาใหม่ที่ยังมีพ้ืนฐานแต่ละด้านไม่เพียงพอ โดยกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมวางแนวทางการปรับ
พ้ืนฐานกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง รายวิชาพ้ืนฐานที่ต้องเรียนแบ่งออกเป็น 2 หมวดหลัก ๆ คือ 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ส่วนในหมวดที่ 2 คือพ้ืนฐานวิชาชีพ  

- การสอนแบบเน้นการปฏิบัติ เช่น  
วิชาปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ได้จัดให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง

และงานวิศวกรรมโยธา  ฝึกปฏิบัติงานไม้  คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็กรูปพรรณ และโครงสร้างสําเร็จรูป   
การนํานักศึกษาทัศนศึกษานอกสถานที่ 

วิชาปฏิบัติการสํารวจ ได้กําหนดให้มีการจัดทําโครงการเข้าค่ายสํารวจ ระยะเวลา  
10 วัน ในพ้ืนที่ต่างจังหวัด และมีการเพ่ิมทักษะให้นักศึกษาหาประสบการณ์โดยจัดโครงการจัดทําแผนที่ให้วัด 
และส่วนราชการ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะด้านการสํารวจ และประโยชน์ต่อสาธารณะ 
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วิชาการตรวจสอบงานก่อสร้าง กําหนดให้ นักศึกษาได้ศึกษาและปฏิบัติการเก่ียวกับการ
ตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มงานก่อสร้าง แบบและแผนการทํางาน ระบบการขนส่งวัสดุ ความปลอดภัย  
การติดต้ัง รื้อถอน การวางผังอาคาร ฯลฯ และการนํานักศึกษาทัศนศึกษาในสถานที่การทํางานจริง  

5.3 การประเมินผู้เรียน  
1. มีการกําหนดเกณฑ์ในการประเมินแต่ละรายวิชา ที่ชัดเจน และแจ้งใหนั้กศึกษาทราบ 
2. รายวิชาที่มีผู้สอนหลายคนใช้ข้อสอบฉบับเดียวกันและใช้เกณฑ์เดียวกันในการตัดเกรด 

5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
มีการจัดทําผลการดําเนินงานของหลักสูตร จากร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการ

ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7  
ที่หลักสูตรแต่ละหลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผล
การดําเนินงานประจําปี ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
 
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ  
เช่น ห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวย
ความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตํารา 
สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ โดยมีระบบการดําเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ มีจํานวนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และมีกระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังน้ี 

 
6.1   การบรหิารงบประมาณ 

                  คณะจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อตํารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1  ห้องเรียน มีดังนี้ 

6.2.1.1 ห้องบรรยายขนาด 40 ที่น่ัง  จํานวน 2 ห้อง 
6.2.1.2 ห้องบรรยายขนาด 50 ที่น่ัง  จํานวน 2 ห้อง 
6.2.1.3 ห้องบรรยายขนาด 60 ที่น่ัง  จํานวน 2 ห้อง 
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6.2.2  ห้องปฏิบัติการ  มีดังนี้    
6.2.2.1 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมแหล่งนํ้า 

 
ลําดับ ชื่อครุภัณฑ์ จํานวน 

1 ชุดทดลองแรงดันของของไหลสถิตย์ 1 
2 ชุดทดลองหาความสูงเมตาเซนตริค 1 
3 ชุดทดลองวัดแรงกระแทกของลํานํ้า 1 
4 ชุดทดลองทฤษฎีเบอร์นูลลี 1 
5 ชุดทดลองหาความเสียดทานในข้องอและข้อต่อท่อ 1 
6 ชุดทดลองวัดอัตราการไหลของน้ํา 1 
7 ชุดทดลองการไหลผ่านรูคอด และลํานํ้าอิสระ 1 
8 ชุดทดสอบการไหลแบบรางเปิดขนาดใหญ ่ 1 
9 ชุดทดลองหาอัตราการไหลผ่านฝาย 1 
10 ชุดทดลองป๊ัมนํ้า 1 
11 ชุดทดลองรางนํ้าขนาดจิ๋ว 1 
12 ชุดทดลองอุปกรณ์ออสบอร์นเรย์โนลด์ 1 
13 ชุดทดลองโต๊ะชลศาสตร์ 2 
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6.2.2.2 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ 
   

ลําดับ ชื่อครุภัณฑ์ จํานวน 
1 ชุดกล้องระดับ 28 
2 กล้องระดับ ออโตเมติก 14 
3 กล้องระดับความละเอียดสูง สําหรับงานระดับช้ัน 1 1 
4 กล้องระดับความละเอียดสูง และ ไมร้ะดับอินวา 2 
5 กล้องวัดมุม อิเลคทรอนิกส ์ 2 
6 ชุดกล้อง Universal Theodolite 4 
7 กล้องวัดมุมชนิดสถานีรวม 8 
8 กล้องดูภาพถ่ายทางอากาศระบบ สามมิติ  12 
9 เครื่องกําหนดตําแหน่งบนพ้ืนโลกด้วยดาวเทียม 1 
10 เข็มทิศ เครื่องส่องฉาก  2 
11 ระดับมือ 3 
12 Foot Plate 8 
13 ลูกด่ิง 12 
14 ปอนด์ดึงโซ่ 4 
15 เครื่องวัดพ้ืนที่จากรูปพ้ืนที่ 2 
16 ชุดปรับแนวเล็งกล้อง 1 
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6.2.2.3  ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง 
 

ลําดับ ชื่อครุภัณฑ์ จํานวน 
1 เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine 2 
2 เครื่องทดสอบแรงกด 4 
3 เครื่องทดสอบแรงบิด 1 
4 เครื่องทดสอบแบบไม่ทําลาย 3 
5 ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจําเพาะของซีเมนต์ 2 
6 ชุดทดสอบการหาค่าขีดจํากัดความข้นเหลวปกติของ

ซีเมนต์เพสต์ 
6 

7 ชุดทดสอบกําลังอัดของแท่งซีเมนต์มอร์ต้า 5 
8 ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจําเพาะของวัสดุมวลรวม

ละเอียด 
2 

9 ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจําเพาะของวัสดุมวลรวม
หยาบ 

1 

10 ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุมวลรวม 1 
11 ชุดทดสอบการหาค่าหน่วยนํ้าหนักของคอนกรีต 3 
12 ชุดทดสอบการหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต 6 
13 ชุดทดสอบเวลาการก่อตัวของคอนกรีต 1 
14 ชุดทดสอบโต๊ะการไหล 2 
15 ชุดทดสอบสัดส่วนการอัดแน่น 1 
16 ชุดทดสอบการทดสอบวีบี 1 
17 ชุดทดสอบการจมของลูกบอลเคลล่ี 1 
18 ชุดทดสอบกําลังอัดและดัดของคอนกรีต 1 
19 ตู้อบระบบแก๊ส 1 
20 ตู้อบระบบไฟฟ้า 2 
21 เครื่องช่ังไฟฟ้า 3 
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6.2.2.4 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์ 
   

ลําดับ ชื่อครุภัณฑ์ จํานวน 
1 ชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจําเพาะของเม็ดดิน 5 
2 ชุดทดสอบ Atterberg’s Limits 6 
3 ชุดทดสอบการจําแนกขนาดของเม็ดดินโดยวิธีใช้

ตะแกรงร่อน 
2 

4 ชุดทดสอบการจําแนกขนาดของเม็ดดินโดยวิธีใช้ 
Hydrometer 

5 

5 ชุดทดสอบการบดอัดดินแบบมาตรฐาน และแบบสูง
กว่ามาตรฐาน 

5 

6 ชุดทดสอบแคลิฟอร์เนียแบริง่เรโช (C.B.R.) 2 
7 ชุดทดสอบการหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม 6 
8 ชุดทดสอบการหาค่าความซึมได้ของน้ําผ่านดิน 3 
9 ชุดทดสอบ Direct Shear Test 2 
10 ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test 1 
11 ชุดทดสอบ Triaxial Test 2 
12 ชุดทดสอบ Consolidation Test 8 
13 เครื่องมือเจาะสํารวจดิน 1 
14 ตู้อบ 2 
15 เครื่องดันดิน 2 
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6.2.3 ห้องสมุด 
หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งมีหนังสือ ตําราเรียน  

วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองการให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) และการ
ให้บริการทางด้านวิชาการต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สิ่งตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (ข้อมูลจากห้องสมุดเม่ือ พฤษภาคม 2559) 
6.2.3.1 หนังสอืและตําราเรียนภาษาไทย    67,453 เล่ม 
6.2.3.2 หนังสอือ้างอิงภาษาไทย       2,496 เล่ม 
6.2.3.3  หนังสือและตําราเรียนภาษาอังกฤษ    16,919 เล่ม 
6.2.3.4  หนังสืออ้างอิงอังกฤษ     18,303 เล่ม 
6.2.3.5  วิจัย           822 เล่ม 
6.2.3.6  วิทยานิพนธ์          251 เล่ม 
6.2.3.7  วารสาร           205 เล่ม 
6.2.3.8  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย       9,285 เล่ม 
6.2.3.9  Electronic resources        1,127 เล่ม 
6.2.3.10 SET Corner            67 เล่ม 
6.2.3.11 นวนิยาย, เรื่องสั้น        4,187 เล่ม 
6.2.3.12 วารสารเย็บเล่ม            36 เล่ม 
6.2.3.13 วารสารบอกรับ            81 เล่ม 
6.2.3.14 E-book จาก Gale Virtual Reference Library (GVRL)      363 เล่ม 
6.2.3.15 E-book (IG Library)           18 เล่ม 
6.2.3.16 E-book (E-Library)       4,078 เล่ม 
6.2.3.17 E-Project          206 เล่ม 

          
6.2.4 ฐานข้อมูล  

6.2.4.1 ACM Digital Library 
6.2.4.2 H.W Wilson 
6.2.4.3 IEEE/IET  Electronic Library (IEL) 
6.2.4.4 ProQuest Dissertation & Theses Global 
6.2.4.5 Web of Science 
6.2.4.6 SpringerLink – Journal 
6.2.4.7 American Chemical Society Journal (ACS) 
6.2.4.8 Academic Search Complete 
6.2.4.9 ABI/INFORM Complete 
6.2.4.10 Computers & Applied Sciences Complete 
6.2.4.11 Education Research Complete 
6.2.4.12 Emerald Management (EM92) 
6.2.4.13 ScienceDirect 
6.2.4.14 Communication & Mass Media Complete 
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6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
                 ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือน้ัน 
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนรวมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จําเป็น 
นอกจากน้ีอาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ 
สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วยในส่วนของคณะจะมีห้องสมุดย่อย เพ่ือบริการหนังสือ ตํารา หรือ
วารสารเฉพาะทาง และคณะจะต้องจัดสื่อการสอนอ่ืนเพ่ือใช้ประกอบการสอนของอาจารย์ เช่น เครื่อง
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด์ เป็นต้น 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
                 มีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้า
หอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากน้ีมีเจ้าหน้าที่ ด้านโสต          
ทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สอยของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความ
ต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยรายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 

 
เป้าหมาย การดําเนินงาน การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติ 
การระบบเครือข่าย  แม่ข่าย 
อุ ป ก ร ณ์  ก า ร ท ด ล อ ง 
ทรัพยากร สื่อและช่องทาง
การเรียนรู้ ที่เพียบพร้อมเพ่ือ
สนับสนุนทั้ งการศึกษาใน
ห้องเ รียน นอกห้องเรียน 
และ เ พ่ือการ เ รี ยนรู้ ด้ วย
ตนเอง  อย่างเ พียงพอ  มี
ประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดีย ที่มีความ 
พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
การสอน การบันทึกเพ่ือเตรียมจัดสร้าง
สื่อสําหรับการทบทวนการเรียน 

2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลองที่มี 
เครื่องมือทันสมัยและเป็นเค ร่ืองมือ
วิชาชีพในระดับสากล เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถฝึกปฏิบัติ สร้างความพร้อมใน
การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

3. จัดให้มี เครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
ทดลองเปิด ที่มีทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และ พ้ืนที่ที่ นักศึกษาสามารถศึกษา
ทดลอง หาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง
ด้วยจํานวนและประสิทธิภาพที่เหมาะสม
เพียงพอ 

4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้งหนังสือตํารา 
และสื่อดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด
ทางกายภาพและทางระบบเสมือน 

5. จัดให้มีเครื่องมือทดลอง เช่น ระบบแม่
ข่ายขนาดใหญ่ อุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการในการ
บริหาร ระบบ 

- รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน 
เครื่ องมืออุปกรณ์  ต่อหั ว
นักศึกษาช่ัวโมงการใช้งาน
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ 
ความเร็ วของระบบเ พ่ื อ
สนับสนุนทั้งการศึกษาภายใน 

- จํานวนนักศึกษาลงเรียนใน
วิชาเรียนที่ มีการฝึกปฏิบัติ
ด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ 

-  สถิ ติของจํ านวนหนังสือ
ตํารา และ สื่อดิจิทัล ที่มี
ให้บริการ และสถิติ การใช้
งานหนังสือตํารา สื่อดิจิทัล 

- ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ
การ ปฏิบัติการ 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key performance indicator) (ตัวอย่าง) 
 ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายดังตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่าง
น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายบัณฑิตใหม่ทีม่ต่ีอ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ภาคผนวก 
 

ก. เหตุผลและความจําเป็น ในการปรับปรุงหลักสูตร        
ข. เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง   
ค. รายละเอียดความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา   
ง. เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม และหลักสูตรปรับปรุง กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานัก

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จ. เปรียบเทียบรายวิชา  หลักสูตรเดิม  กับหลักสูตรปรับปรุง    
ฉ. รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร       

1. คณะกรรมการดําเนินงาน 
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ช. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
ซ. คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

                   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ฌ. ประวัติ และผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ญ. ตารางเปรยีบเทยีบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธากับหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ฎ. รายละเอียด มคอ.1 
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ภาคผนวก ก 
เหตุผลและความจําเปน็ในการปรับปรุงหลกัสูตร 

 
 ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน อีกทั้งมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มี
ความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ถูกนํามาใช้งานในด้านต่าง ๆ มากมาย ทั้งภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม  
และอ่ืน ๆ ดังน้ันในภาคการศึกษาซึ่งมีการสอนให้ใช้เทคโนโลยี อีกทั้งยังพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยย่ิงขึ้น ซึ่ง
หลักสูตรที่ใช้น้ันจําเป็นต้องพัฒนาให้ทันสมัยอยู่เสมอ ดังน้ันจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมโยธาน้ีให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับโครงสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เพ่ือรองรับและสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศโดยเฉพาะอย่างย่ิงใน  
17 จังหวัดภาคเหนือ และผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการให้ความรู้ความเข้าใจ ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มี
ทักษะพ้ืนฐานทางวิศวกรรมโยธาเพียงพอแก่การทํางาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเป็นบัณฑิตที่มีความ
ซื่อตรง อดทน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
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ภาคผนวก  ข 
เปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2555 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2560 

  
ปรัชญา ปรัชญา 

มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่กับจริยธรรม เพ่ือ
ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความรู้ความสามารถ 
เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ และพ่ึงพาตนเองได้ 
 

มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการควบคู่กับคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติการที่มีความรู้
ความสามารถ เ ช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยี
มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และพึ่งพาตนเองได้ 
 

วัตถุประสงค ์ วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือผลิตวิศวกรโยธานักปฏิบัติที่สามารถ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่วิสาหกิจ
ชุมชน 

1. เพ่ือผลิตวิศวกรโยธานักปฏิบัติที่สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่วิสาหกิจ
ชุมชน 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรมโยธา 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรมโยธา 

3. เพ่ือให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไป
พัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ไป
พัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เ พ่ือฝึกให้ บัณฑิตวิศวกรโยธาเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความสํานึกในจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

 

4. เ พ่ือฝึกให้ บัณฑิตวิศวกรโยธาเป็นคนดีมี
คุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตและมีความสํานึกในจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอียดความสอดคล้อง ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับรายวิชา 

 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดทําขึ้นเพ่ือผลิตบัณฑิตวิศวกรรมโยธา
รองรับความต้องการของตลาดแรงงานและการแข่งขันของโลก โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน การดําเนินงานทางธุรกิจและ ในภาคอุตสาหกรรม 
ต่าง ๆ  เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยหน่วยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน ดังน้ันหลักสูตรน้ีจึงจัดทําขึ้นเพ่ือผลิตวิศวกรโยธา รองรับความต้องการในงานด้านงานวิศวกรรมโยธา  
โดยเน้นให้วิศวกรมีทักษะด้านปฏิบัติการ คิดเป็นทําเป็น และสามารถนําความรู้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งผลท่ีคาดจะว่าได้รับ ทําให้ได้บัณฑิตที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และพัฒนาด้าน
การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยได้แสดงรายละเอียดของรายวิชาต่าง ๆ  ที่ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละข้อ   ดังน้ี 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 
รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

1.  เพื่อผลิตวิศวกรโยธานักปฏิบัติที่  ENGCV105 ปฏิบัติการทดสอบวัสด ุ 1(0-3-1) 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู ้
และนวัตกรรมสู่วิสาหกิจชุมชน 

ENGCV107 การออกแบบคอนกรตีเสริม
เหล็ก 

4(3-3-7) 

 ENGCV108 การออกแบบโครงสร้างไม้และ
เหล็ก 

4(3-3-7) 

 ENGCV202 ปฏิบัติการปฐพกีลศาสตร ์ 1(0-3-1) 
 ENGCV302 ปฏิบัติการสํารวจ 1(0-3-1) 
 ENGCV402 การทดสอบวัสดุการทาง 1(0-3-1) 
 ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร ์ 1(0-3-1) 
 ENGCV802 การเตรียมโครงงานวิศวกรรม

โยธา 
1(0-3-1) 

 ENGCV803 โครงงานวิศวกรรมโยธา 3(1-6-4) 
 ENGCV804 สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรม

โยธา 
6(0-40-0) 

 ENGCV805 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา 3(0-40-0) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 
รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา 

FUNMA105 แคลคูลัส 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
FUNMA106 แคลคูลัส 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 FUNMA107 แคลคูลัส 3 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 FUNMA108 สมการเชิงอนุพนัธ์ 3(3-0-6) 
 FUNSC101 ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 FUNSC102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับ

วิศวกร 
1(0-3-1) 

 FUNSC103 ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 FUNSC104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับ

วิศวกร 
1(0-3-1) 

 FUNSC201 เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
 FUNSC202 ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
 ENGCC301 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
 ENGCV100 กลศาสตร์วิศวกรรม 

ด้านสถิตยศาสตร ์
3(3-0-6) 

 ENGCC303 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 ENGCC304 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 3(2-3-5) 
 ENGCV101 ความแข็งแรงของ 

วัสดุ 1 
3(3-0-6) 

 ENGCV102 ความแข็งแรงของ 
วัสดุ 2 

2(2-0-4) 

 ENGCV103 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 
 ENGCV104 คอนกรีตเทคโนโลยี 3(2-3-5) 
 ENGCV106 การวเิคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) 
 ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 ENGCV203 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 
 ENGCV301 การสํารวจ 3(3-0-6) 
 ENGCV303 การสํารวจเส้นทาง 3(2-3-5) 
 ENGCV601 ชลศาสตร์   3(3-0-6) 
 ENGCV801 ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา 3(1-6-4) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชา 
รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

3. เพื่อให้บัณฑิตสามารถ
ประยุกตใ์ช้ ความรู้ไปพัฒนาสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ENGCV401 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 
ENGCV501 การประมาณและวิเคราะห์ราคา

งานก่อสร้าง 
3(2-3-5) 

ENGCV502 วิศวกรรมการบริหารงานกอ่สรา้ง 3(3-0-6) 
 ENGCV603 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 
 ENGCV604 วิศวกรรมชลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 ENGCV701 การออกแบบคอนกรตีอัดแรง 3(3-0-6) 
 ENGCV702 การออกแบบอาคาร 3(2-3-5) 

 ENGCV703 ธรณีวทิยา 3(3-0-6) 
 ENGCV704 การตรวจสอบงานก่อสร้าง 3(2-3-5) 
 ENGCV705 การเขียนแบบวศิวกรรมสําหรับ

งานก่อสร้าง 
3(2-3-5) 

 ENGCV706 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6) 
 ENGCV707 วิธีการทางคอมพิวเตอร์สําหรับ

วิศวกรโยธา 
3(2-3-5) 

 ENGCV708 การประยุกตใ์ชค้อมพิวเตอร์ใน
งานวิศวกรรมโยธา 

3(2-3-5) 

 ENGCV709 หัวข้อพิเศษเฉพาะทางวิศวกรรม
โยธา 

3(1-6-4) 

 ENGCV710 หลักการกลศาสตร์ของหินและ
งานอุโมงค์ 

3(3-0-6) 

 ENGCV711 วิศวกรรมอุโมงค์ 3(3-0-6) 
 ENGCV712 วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 3(3-0-6) 
 ENGCV713 

ENGCV714 
ENGCV715 

 

การออกแบบสะพาน 
วิศวกรรมระบบราง 
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
 

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

รหัส ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 
   4.  เพื่อฝึกให้บัณฑิตวิศวกรโยธา  
เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตยสุ์จริต 
และมีความสํานึกในจรรยาบรรณใน 
วิชาชีพ 

GEBIN101 กระบวนการคิดและการ
แก้ปัญหา 

3(3-0-6) 

GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวติ 3(3-0-6) 
GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ

ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวติ 
3(3-0-6) 

GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

3(3-0-6) 

 GEBSO103 สังคม เศรษฐกจิ การเมือง และ
กฎหมาย 

3(3-0-6) 

 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 
 GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน 3(3-0-6) 
 GEBSO106 จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวติและ

การทํางาน 
3(3-0-6) 
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ภาคผนวก ง 
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรงุ 

กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

หมวดวิชา/กลุม่วิชา 
เกณฑ์ขั้นตํ่า 
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2555 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 31 30 
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์  5  
   1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3  
   1.3 กลุ่มวิชาภาษา  15 30 
   1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  6  
   1.5 กลุ่มวิชาพลศึกษา และนันทนาการ  2  
    
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 112 109 
   2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  50 49 
   2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ  53 51 
   2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก  9  9 
       
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 6 
    

รวม 120 149 145 
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ภาคผนวก จ 
เปรียบเทียบรายวิชาหลักสตูรเดิม กับหลกัสูตรปรบัปรุง 

 
หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
พ.ศ. 2555 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
พ.ศ. 2560 

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

13061001  มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) -  
13061002  การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
                และสังคม 

3(3-0-6) -  

13061003  สังคมวิทยาเบ้ืองต้น  2(2-0-4) -  
13061005  สังคมวิทยาเมอืง             3(3-0-6) -  
13061010  สังคมกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) -  
13061011  ชุมชนกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
13061312  ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) -  
13061015  สังคมกับเศรษฐกิจ                3(3-0-6) -  
13061016  เศรษฐศาสตรท์ั่วไป  3(3-0-6) -  
13061017  สังคมกับการปกครอง       3(3-0-6) -  
13061018  การเมืองกับการปกครอง  
                ของไทย  

3(3-0-6) 
 

-  

13061021  ความสัมพันธ์ระหว่าง 
                ประเทศ  

2(2-0-4) 
 

-  

13061022  เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก 2(2-0-4) -  
13062001  จิตวิทยาทั่วไป  3(3-0-6) -  
13062002  มนุษยสัมพันธ์       3(3-0-6) -  
13062003  เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ  3(3-0-6) -  
13062005  จิตวิทยาองค์การ    3(3-0-6) -  
13062009  มนุษย์กับจริยธรรม   3(3-0-6) -  
13063001  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน        

3(3-0-6) 
 

-  

13063002  สังคมศาสตร์บูรณาการ 3(3-0-6) -  
13063003  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  2(2-0-4) -  
13063004  พลเมืองโลกในกระแส 
                โลกาภิวัตน์  

3(3-0-6) 
 

-  

13063005  บทบาทหญิงชายกับการ    
                พัฒนา        

3(3-0-6) 
 

-  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13064001  จิตวิทยาการบริการ      3(3-0-6) -  
13064002  ความคิดสร้างสรรค์    3(3-0-6) -  
13064003  การคิดเชิงนวัตกรรม         3(3-0-6) -  
13064004  จิตอาสา  2(2-0-4) -  
13064005  คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ 3(3-0-6) -  
13064006  ศิลปะแห่งความรัก  3(3-0-6) -  
13064007  แผนที่ชีวิต  3(3-0-6) -  
13064008  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
               เพ่ือวิชาชีพ  

3(3-0-6) 
 

-  

13064009  ทักษะชีวิตและจิตอาสา  3(3-0-6) -  
13064010  จริยธรรมในวิชาชีพ  3(3-0-6) -  
13064011  จิตปัญญาศึกษา         3(3-0-6) -  
13065001  ปรัชญาจีน  3(3-0-6) -  
13065002  การเมืองการปกครองของ 
                สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3(3-0-6) 
 

-  

13065003  วัฒนธรรมและสังคมจีน   3(3-0-6) -  
13065004  วัฒนธรรมและสังคม            
                เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

3(3-0-6) 
 

-  

13065005  การเมืองการปกครองของ 
                เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

3(3-0-6) 
 

-  

13065006  อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา  3(3-0-6) -  
13066001  สารสนเทศเพ่ือการเขียน 
                รายงาน  

3(3-0-6) -  

-  GEBSO101 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
 ภูมิปัญญาในการดําเนินชีวิต 

3(3-0-6) 

-  GEBSO102 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 และสังคม 

3(3-0-6) 

-  GEBSO103 สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง 
 และกฎหมาย 

3(3-0-6) 

- 
- 
- 

 GEBSO104 มนุษยสัมพันธ์ 
GEBSO105 ภูมิสังคมวัฒนธรรมอาเซียน
GEBSO106 จติวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต
 และการทํางาน 
 
 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ   
    คณิตศาสตร์ 

 2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร์  

22000001  สถิติพ้ืนฐาน 3(3-0-6) -  
22000002  คณิตศาสตร์และสถิติ            
               กับชีวิตประจําวัน            

3(3-0-6) -  

22000003  คณิตศาสตร์เทคโนโลยี           3(2-2-5) -  
22000004  การคิดและการตัดสินใจเชิง 
                วิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6) -  

22000006  โลกและปรากฏการณ์ 3(3-0-6) -  
22000007  วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6) -  
22000008  วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) -  
22000010  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) -  
22000011  หลักสถิติเบ้ืองต้น   3(3-0-6) -  

-  GEBSC101 คณิตศาสตร์และสถิติใน 
           ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC102 เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเป็น
 ในชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBSC103 การคิดและการตัดสินใจเชิง 
            วิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6) 

-  GEBSC104 การสร้างกระบวนการทาง 
           วิทยาศาสตร์เพ่ือทํางานวิจัย
 และการสร้างนวัตกรรม 

3(3-0-6) 

-  GEBSC105 วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6) 
-  GEBSC106 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 

 
3. กลุ่มวิชาภาษาตะวันตก 

 
3. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 

 
 

13031203  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) -  
13031004  ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) -  
13031005  ภาษาอังกฤษเทคนิค 3(3-0-6) -  
13031013  ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดมุ่งหมาย 
               ทางวิชาการ 

3(3-0-6) -  

13031016  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) -  
13031017  ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและ      
             เทคโนโลยี 
 
 
 

3(3-0-6) -  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก    
13044001  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) -  
13044002  ภาษาเพ่ือการสืบค้น  3(3-0-6) -  
13044006  การเขียนเชิงสร้างสรรค์  3(3-0-6) -  
13044007  การพูดและการเขียนทาง 
 วิชาชีพ   

3(3-0-6) -  

13044009  วรรณกรรมไทยสําหรับ 
 มัคคุเทศก์  

3(3-0-6)  
 

-  

13044010  สุนทรียภาพทางภาษา  3(3-0-6) -  
13044011  ภาษาและวรรณกรรมท้องถิน่ 3(3-0-6) -  
13044013  ทักษะภาษากับการพัฒนา 
 ความคิด  

3(3-0-6) 
 

-  

13044014  การเขียนรายงานทางวิชาชีพ   3(3-0-6) -  
13044015  ภาษาเพ่ือการสื่อสารมวลชน    3(3-0-6) -  
13044016  ภาษาไทยสําหรับชาว  
 ต่างประเทศ  

3(3-0-6) 
 

-  

13042005  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน  3(3-0-6) -  
13042006  สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน  
 ต่อเน่ือง  

3(3-0-6) 
 

-  

13042007  การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่น 
           ช้ันต้น  

3(3-0-6) 
 

-  

13042008  การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่น 
              ช้ันต้นต่อเน่ือง  

3(3-0-6) 
 

-  

13042009  สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น       3(3-0-6) -  
13043005  ภาษาจีนพ้ืนฐาน  3(3-0-6) -  
13043006  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) -  
13043007  ภาษาจีนเพ่ือการอาชีพ  3(3-0-6) -  
13043008  ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจ                3(3-0-6)  -  
13043009  ภาษาจีนเพ่ือการท่องเที่ยว  3(3-0-6) -  
13041005  ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน  3(3-0-6) -  
13041006  ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) -  

-  GEBLC101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 
               ชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

-  GEBLC102 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 3(3-0-6) 
-  GEBLC103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 
- 
 

 GEBLC201 ศลิปะการใช้ภาษาไทย 
 

3(3-0-6) 
 



147 

หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 

GEBLC104 ภาษาอังกฤษสําหรับผู้ประกอบ 
           วิชาชีพ 
GEBLC202 กลวิธีการเขียนรายงานและ 
           การนําเสนอ 
GEBLC203 วรรณกรรมท้องถิ่น 
GEBLC204 ภาษาไทยสําหรับชาว 
           ต่างประเทศ 
GEBLC301 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
GEBLC401 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 
GEBLC501 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
GEBLC601 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

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

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

 
5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ 

  
4. กลุ่มวิชาสขุภาพ 

 

13021001  พลศึกษา 2(1-2-3) -  
13021003  แบดมินตัน 2(1-2-3) -  
13021004  เทนนิส 2(1-2-3) -  
13021005  เทเบิลเทนนิส 2(1-2-3) -  
13021006  ฟุตบอล 2(1-2-3) -  
13021007  บาสเกตบอล 2(1-2-3) -  
13021009  ว่ายนํ้า 2(1-2-3) -  
13021010  กอล์ฟ 2(1-2-3) -  
13021013  ซอฟท์บอล  2(1-2-3) -  
13021014  วอลเลย์บอล 2(1-2-3) -  
13021018  ยูโด  2(1-2-3) -  
13021023  กิจกรรมเข้าจังหวะ 2(1-2-3) -  
13021025  ลีลาศ  2(1-2-3) -  
13021027  ฟุตซอล  2(1-2-3) -  
13021031  การช่วยคนตกน้ําและ            
                ความปลอดภัยทางน้ํา 

3(2-2-5) 
 

-  

13021035  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือ
 สุขภาพ 

3(2-2-5) -  

13021039  กีฬาเพ่ือการแข่งขัน 3(2-2-5) -  
13021040  ว่ายนํ้าเพ่ือสุขภาพ   3(2-2-5) -  
13021041  การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 3(2-2-5) -  
13022001  นันทนาการ  2(1-2-3) -  
13022005  การเป็นผู้นําค่ายพักแรม    2(1-2-3) 

 
-  
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
13022006  เกมสร้างสรรค์สําหรับ
 นันทนาการ  
13022010  ลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
13022016  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพและสุข
 ปฏิบัติ 

2(1-2-3) 
 

3(2-2-5) 
2(1-2-3) 

- 
 
- 
- 

 

13022018  สวัสดิศึกษา 2(1-2-3) -  
13022020  ค่ายพักแรม 3(2-2-5) -  

- 
- 
- 
- 

 GEBHT101 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ 
GEBHT102 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
GEBHT103 กีฬาเพ่ือสุขภาพ 
GEBHT104 นันทนาการเพ่ือส่งเสริม 
            สุขภาพ 

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

  5. กลุ่มวิชาบรูณาการ  
-  GEBIN101 กระบวนการคิดและการ 

              แก้ปัญหา   
3(3-0-6) 

-  GEBIN102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
- 
- 

 GEBIN103 ศิลปะการใช้ชีวิต 
GEBIN104 ชีวิตมีสุข 

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

หมวดวิชาเฉพาะ  หมวดวิชาเฉพาะ  
1. กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชพี  1. กลุ่มวิชาพืน้ฐานวิชาชพี  
22012105   แคลคลูัส 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNMA105  แคลคลูัส 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22012106   แคลคลูัส 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNMA106  แคลคลูัส 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22012205   แคลคลูัส 3 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNMA107  แคลคลูัส 3 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22017301   สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) FUNMA108  สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
22051102   ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNSC101  ฟิสิกส์ 1 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22051103   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับ
 วิศวกร 

1(0-3-1) FUNSC102  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สําหรับ
 วิศวกร 

1(0-3-1) 

22051104   ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNSC103  ฟิสิกส์ 2 สําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22051105   ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับ
 วิศวกร 

1(0-3-1) FUNSC104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สําหรับ  
 วิศวกร 

1(0-3-1) 

22021106   เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) FUNSC201  เคมีสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
22021107   ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-3-1) FUNSC202  ปฏิบัติการเคมีสําหรับวิศวกร 1(0-3-1) 
30010101   เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) ENGCC301  เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-5) 
30010102   กลศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) ENGCV100  กลศาสตร์วิศวกรรม 

                ด้านสถิตยศาสตร์ 
3(3-0-6) 

30010103   วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) ENGCC303  วัสดุวิศวกรรม 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
30010104   การเขียนโปรแกรม  
 คอมพิวเตอร์ 

3(2-3-5) ENGCC304 การเขียนโปรแกรม           
 คอมพิวเตอร์ 

3(2-3-5) 

33051201   ความแข็งแรงของวัสดุ 1 3(3-0-6) ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 3(3-0-6) 
- - ENGCV102 ความแข็งแรงของวัสดุ 2 2(2-0-4) 

33053201   การสํารวจ 3(3-0-6) ENGCV301 การสํารวจ 3(3-0-6) 
33053202   ปฏิบัติการสํารวจ 1(0-3-1) ENGCV302 ปฏิบัติการสํารวจ 1(0-3-1) 
33056201   ชลศาสตร์   3(3-0-6) ENGCV601 ชลศาสตร์   3(3-0-6) 
33056202   ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-1) ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-1) 

2. กลุ่มวิชาชพีบังคับ 
 

 2. กลุ่มวิชาชพีบังคับ 
 

33051203   ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) ENGCV103 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 
33051204   คอนกรีตเทคโนโลยี 3(2-3-5) ENGCV104 คอนกรีตเทคโนโลยี 3(2-3-5) 
33051205   ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 1(0-3-1) ENGCV105 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 1(0-3-1) 
33051306   การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) ENGCV106 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) 
33051307   การออกแบบคอนกรีต 
 เสริมเหล็ก 

4(3-3-7) ENGCV107 การออกแบบคอนกรีต 
               เสริมเหล็ก 

4(3-3-7) 

33051308   การออกแบบโครงสร้างไม้ 
 และเหล็ก 

4(3-3-7) ENGCV108 การออกแบบโครงสร้างไม้ 
               และเหล็ก 

4(3-3-7) 

33052202  ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
33052203   ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-1) ENGCV202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-1) 
33052304   วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) ENGCV203 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 
33053203   การสํารวจเส้นทาง 3(2-3-5) ENGCV303 การสํารวจเส้นทาง 3(2-3-5) 
33054302   วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) ENGCV401 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 
33054303   การทดสอบวัสดุการทาง 
33055101   การจัดการวิศวกรรม 
33051202   ความแข็งแรงของวัสดุ 2 

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

ENGCV402 การทดสอบวัสดุการทาง 
- 
- 

1(0-3-1) 
 

33055302   การประมาณและวิเคราะห์ 
            ราคางานก่อสร้าง 

3(2-3-5) ENGCV501 การประมาณและวิเคราะห์ 
               ราคางานก่อสร้าง 

3(2-3-5) 

33055303 วิศวกรรมการบริหาร 
              งานก่อสร้าง 

3(3-0-6) ENGCV502 วิศวกรรมการบริหาร 
               งานก่อสร้าง 

3(3-0-6) 

33056303   อุทกวิทยา 3(3-0-6) ENGCV603 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 
33056308   วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6) ENGCV604 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6) 
33059101   ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา 3(1-6-4) ENGCV801 ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา 3(1-6-4) 
33059398   การเตรียมโครงงาน 
             วิศวกรรมโยธา  

1(0-3-1) ENGCV802 การเตรียมโครงงาน 
              วิศวกรรมโยธา  

1(0-3-1) 
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หลักสูตรเดิม  หน่วยกิต หลักสูตรปรับปรุง หน่วยกิต 
33059499 โครงงานวิศวกรรมโยธา 
33059302   สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรม  
    โยธา 
33059303 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา 
 

3(1-6-4) 
6(0-40-0) 

 
3(0-40-0) 

ENGCV803  โครงงานวิศวกรรมโยธา 
ENGCV804  สหกิจศึกษาในงานวิศวกรรม  
                โยธา 
ENGCV805  การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา 

3(1-6-4) 
6(0-40-0) 

 
3(0-40-0) 

 
3. กลุ่มวิชาชพีเลือก 

 
3. กลุ่มวิชาชพีเลือก 

 

33051409   การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) ENGCV701 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) 
33051410   การออกแบบอาคาร 3(2-3-5) ENGCV702 การออกแบบอาคาร 3(2-3-5) 
33052201   ธรณีวิทยา 3(3-0-6) ENGCV703 ธรณีวิทยา 3(3-0-6) 
33055304   การตรวจสอบงานก่อสร้าง 3(2-3-5) ENGCV704 การตรวจสอบงานก่อสร้าง 3(2-3-5) 
33055305   การเขียนแบบวิศวกรรม
 สําหรับงานก่อสร้าง 

3(2-3-5) ENGCV705 การเขียนแบบวิศวกรรม 
 สําหรับงานก่อสร้าง 

3(2-3-5) 

33056307   วิศวกรรมประปาและ
 สุขาภิบาล 

3(3-0-6) ENGCV706 วิศวกรรมประปาและ
 สุขาภิบาล 

3(3-0-6) 

33057201   วิธีการทางคอมพิวเตอร์
 สําหรับวิศวกรโยธา 

3(2-3-5) ENGCV707 วิธีการทางคอมพิวเตอร์สําหรับ
 วิศวกรโยธา 

3(2-3-5) 

33057304  การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
 ในงานวิศวกรรมโยธา 

3(2-3-5) ENGCV708 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน  
               งานวิศวกรรมโยธา 

3(2-3-5) 

33059404   หัวข้อพิเศษเฉพาะทาง
 วิศวกรรมโยธา 

3(1-6-4) ENGCV709 หัวข้อพิเศษเฉพาะทาง
 วิศวกรรมโยธา 

3(1-6-4) 

  ENGCV710 หลักการกลศาสตร์ของหินและ
 งานอุโมงค์ 

3(3-0-6) 

- 
- 
- 
- 

33053306   แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
 

 
 
 
 

3(2-3-5) 

ENGCV711 วิศวกรรมอุโมงค์ 
ENGCV712 วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 
ENGCV713 การออกแบบสะพาน 
ENGCV714 วิศวกรรมระบบราง 
ENGCV715 แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ 
 

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

หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 หมวดวิชาเลอืกเสรี 6 
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ภาคผนวก ฉ 
รายนามคณะกรรมการจัดทาํหลักสูตร 

 
1.  คณะกรรมการดําเนินงาน 
       1.1 นายกิจจา  ไชยทนุ      ประธานกรรมการ 
       1.2 นายประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ     กรรมการ 
       1.3 นางสาวฟองจันทร์  จิราสิต     กรรมการ 
       1.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีชัย  กาฬสินธ์ุ    กรรมการ 
       1.5 นายปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ     กรรมการ 

1.6 นายพร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ     กรรมการ 
1.7 นายภูวดล พรหมซา      กรรมการ 
1.8 นายสนธยา ทองอรุณศรี     กรรมการ 
1.9 นายขวัญชัย เทศฉาย      กรรมการ 
1.10 นายปณิธาน  เต็งยะ ฉลาดธัญญกิจ    กรรมการ 
1.11 นายมนต์ชัย ปัญญาทอง     กรรมการ 
1.12 นายอังกูร ว่องตระกูล     กรรมการ 
1.13 นายสุรชัย อํานวยพรเลิศ     กรรมการ 
1.14 นายมงคลกร ศรีวิชัย      กรรมการ 
1.15 นายพงศ์พันธ์ุ กาญจนการุณ     กรรมการ 

        1.16 นางสาวบุปผเวช พันธ์ุศรี     กรรมการและเลขานุการ 
       
2. คณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิวิพากษ์หลกัสูตร   

2.1  ด้านวิชาการ 
รองศาสตราจารย์กิตติพงษ์  วุฒิจํานงค์  
อาจารย์ประจําสาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.2  ด้านวิชาชีพ 
รองศาสตราจารย์เกษม เพชรเกตุ  
กรรมการสภาวิศวกร   

2.3  ด้านผู้ใช้บัณฑิต 
1)  นายวรพจน์  ชลชวลิต  
    ตําแหน่ง วิศวกรโครงการ  
    บริษัท อิตาเลยีนไทย ดีเวลอปเมนต์ จํากัด (มหาชน)  
2)  นายเอกชัย  กันธิยะ  
    ตําแหน่ง  กรรมการผู้จัดการ 
    บริษัท พันไอยรา จํากัด  
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2551 
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ภาคผนวก ซ 
คําสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์  เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก ฌ 
ประวัติ และผลงานวิชาการ  

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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ลําดับท่ี 1 
 

 
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

------------------------------------------------------------------ 
 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายปิยะวัฒน์   วุฒิชัยกิจเจรญิ       
3. ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์        
4. สงักัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย วศ.ด. วิศวกรรมแหลง่นํ้าและ
การจัดการ 

2560 

5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 2546 

5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

2544 
2540 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 

พีรวัฒน์ ปลาเงิน, สมพินิจ เหมืองทอง, ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ. (2559). “การเปลี่ยนแปลงนํ้าท่าใน 
ลุ่มนํ้าห้วยหลวงและผลกระทบต่อปริมาณน้ําในอ่างเก็บนํ้าห้วยหลวงจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ”, กรุงเทพมหานคร, รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัย, 257 หน้า. 

ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ, ฟองจันทร์ จิราสิต, ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ. (2557). “การวิเคราะห์
ความถี่ปริมาณนํ้าไหลน้อยเชิงภูมิภาคสําหรับลุ่มนํ้าปิง”, เชียงใหม่, รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 46 หน้า. 

ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ. (2556). “การทํานายปริมาณตะกอนในลุ่มนํ้าภายใต้การเปลี่ยนแปลงการใช้
ที่ดินโดยใช้โปรแกรม SWAT”, เชียงใหม่, รายงานฉบับสมบูรณ์เสนอต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา, 44 หน้า.   
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6.2  บทความ 
ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ, พีรวัฒน์ ปลาเงิน, สมพินิจ เหมืองทอง. (2559). “การศึกษาการจําลอง

ปริมาณนํ้าท่าในลุ่มนํ้าห้วยหลวงโดยใช้แบบจําลอง SWAT” วารสารวิชาการ โรงเรียนนาย
ร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 14, หน้า 145-158.  

ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ, ฟองจันทร์ จิราสิต, ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ. (2558). การแจกแจง
ความน่าจะเป็นสําหรับข้อมูลอัตราการไหลต่ําสุดในลุ่มน้ําปิง. การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติครั้งที่  20, 8 – 10 กรกฎาคม 2558, ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ,  
จ.ชลบุรี, บทความที่ 158 (แผ่น CD). 

เอกชัย กิตติวรากูล, ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ, ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ. (2557). การประเมิน
ความเสียหายและการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จังหวัด
เชียงราย กรณีศึกษา ดงลานโมเดล. การประชุมวิชาการคอนกรีตประจําปี ครั้งที่ 10, 20-22 
ตุลาคม 2557, ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ. เชียงราย, หน้า 15-22. 

ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ และ นรินทร์ แก้วฝั้น. (2557). การประเมินปริมาณตะกอนแขวนลอยใน
ลุ่มน้ําแม่แจ่มโดยใช้แบบจําลอง SWAT., การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
ครั้งที่ 19, 14 – 16 พฤษภาคม 2557, ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่นราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, 
หน้า 2711-2718. 

ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ และธวิช บูรณธนิต. (2557). “โค้งความถ่ีเชิงภูมิภาคสําหรับอัตราการไหล
ตํ่าสุดในลุ่มนํ้าปิงวังยมและน่าน” วารสารสมาคมนักอุทกวิทยา ปีที่ 6, ฉบับที่ 1-2557, 
หน้า 65-81. 

ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ และ เจริญ สารตัน. (2556). การประเมินปริมาณน้ําท่าในลุ่มน้ําแม่แจ่ม
โดยใช้แบบจําลอง SWAT. การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งนํ้าแห่งชาติครั้งที่ 5,  
5 – 6 กันยายน 2556, ณ โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงรายรีสอร์ท, จ.เชียงราย, บทความ 
ที่ 128 (แผ่น CD).  

Wuttichaikitcharoen, P.  ( 2015) .  Low- Flow Regionalization in the Upper Northern 
Thailand. The 3rd EIT International Conference on Water Resources Engineering 
(ICWRE3). 5-7 August 2015, Centara Hotel and Convention Centre, Udon Thani, 
Thailand, pp. 662-671. 

 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
     “ไม่มี” 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 14 ปี  

 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
 อุทกวิทยา 
 การตรวจสอบงานก่อสร้าง  
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7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 “ไม่มี” 
 
 
                                                                (ลงช่ือ)      
 (นายปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ) 
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       ลําดับท่ี 2 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ     
3. ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์       
4. สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก - -   
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ้า 2551 
5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตภาคพายัพ  
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2545 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 

ประดิษฐ์  เจียรกุลประเสริฐ. (2558). “โครงการศึกษาวิจัยความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด
ระบบขนส่งมวลชน เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง”, เชียงใหม่, รายงานการวิจัยสนับสนุนโดย
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน), 757 หน้า. 

ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ, ฟองจันทร์ จิราสิต, ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ. (2557). “การวิเคราะห์
ความถี่ปริมาณนํ้าไหลน้อยเชิงภูมิภาคสําหรับลุ่มนํ้าปิง”, เชียงใหม่, ทุนวิจัยเงินผลประโยชน์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 46 หน้า. 
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6.2  บทความ 
ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ, ฟองจันทร์ จิราสิต, ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ. (2558). การแจกแจง

ความน่าจะเป็นสําหรับข้อมูลอัตราการไหลต่ําสุดในลุ่มน้ําปิง. การประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติครั้งที่  20, 8 – 10 กรกฎาคม 2558, ณ โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ,  
จ. ชลบุรี, บทความที่ 158 (แผ่น CD). 

เอกชัย กิตติวรากูล, ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ, ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ, (2557). การประเมิน
ความเสียหายและการซ่อมแซมบ้านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว จังหวัด
เชียงราย กรณีศึกษาดงลานโมเดล. การประชุมวิชาการคอนกรีตประจําปี ครั้งที่ 10, 20-22 
ตุลาคม 2557,   ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ. เชียงราย, หน้า 15-22. 

ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ, เอกชัย กิตติวรากูล, ภาณุ อุทัยศรี (2557). การประยุกต์ใช้หลัก
วิศวกรรมเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวจังหวัดเชียงราย. การ
ประชุมวิชาการคอนกรีตประจําปี ครั้งที่ 10, 20-22 ตุลาคม 2557,   ณ โรงแรมดุสิต ไอส์
แลนด์ รีสอร์ท จ. เชียงราย, หน้า 23-28. 

            
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 “ไม่มี” 
             

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 14 ปี  

 ชลศาสตร์        
 ปฏิบัติการชลศาสตร์      
 วิศวกรรมชลศาสตร์      

    
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

  “ไม่มี” 
      

        

                                                                (ลงช่ือ)      
  (นายประดิษฐ ์ เจียรกุลประเสรฐิ) 
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       ลําดับท่ี 3 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา    
2.  ชื่อ – สกุล                    นางสาวฟองจันทร์  จริาสิต     
3. ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์        
4. สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover 
(Germany) 

Dr.-Ing.  
 

Building Materials 2553 

5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 2542 

5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2538 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 

ฟองจันทร์ จิราสิต และคณะ. (2560). โครงการศึกษาแนวทางการเลือกใช้ระบบการก่อสร้างชิ้นส่วน
สําเร็จรูปที่ เหมาะสมกับผู้อ ยู่อาศัยที่ มีรายได้น้อย – ปานกลาง , การเคหะแห่งชาติ ,  
24 พฤษภาคม 2559 – 17 กุมภาพันธ์ 2560, 281 หน้า. 

ฟองจันทร์ จิราสิต. (2559). อิฐทนไฟจีโอโพลิเมอร์จากกากอุตสาหกรรม และกรรมวิธีการผลิต.  
ประเทศไทย. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 11222. กรุงเทพฯ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์, 29 กุมภาพันธ์ 2559. 
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6.2  บทความ 
Jirasit, F. , Rüscher, C.  H. , Lohaus, L.  and Chindaprasirt, P.  ( 2017)  “ DURABILITY 

PERFORMANCE OF ALKALI-ACTIVATED METAKAOLIN, SLAG, FLY ASH, AND HYBRIDS”, 
in Developments in Strategic Ceramic Materials II: Ceramic Engineering and Science 
Proceedings Volume 37, Issue 7 (eds W. M. Kriven, J. Wang, Y. Zhou, D. Zhu, G. K. 
Costa), John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA. doi:10.1002/9781119321811.ch1. 

Jirasit, F. , Rüscher, C.  H. , Lohaus, L.  and Chindaprasirt, P.  ( 2015)  “ LONG- TERM 
DEVELOPMENT OF MECHANICAL STRENGTHS OF ALKALI- ACTIVATED METAKAOLIN, 
SLAG, FLY ASH, AND BLENDS” , in Developments in Strategic Ceramic Materials:  A 
Collection of Papers Presented at the 39th International Conference on Advanced 
Ceramics and Composites (eds W. M. Kriven, J. Wang, D. Zhu and T. Fischer), John 
Wiley & Sons, Inc., Hoboken, NJ, USA. doi: 10.1002/9781119211747.ch7. 

 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
  “ไม่มี” 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 8 ปี  

 ช่ือวิชา ทฤษฎีโครงสร้าง 
 ช่ือวิชา การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 
 ช่ือวิชา คอนกรีตเทคโนโลยี 
 ช่ือวิชา ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ  
 ช่ือวิชา การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา  
 ช่ือวิชา โครงงานวิศวกรรมโยธา 

    
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

    “ไม่มี”           
 

                                                                (ลงช่ือ)      
       (นางสาวฟองจันทร ์ จิราสิต) 
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       ลําดับท่ี 4 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.  ชื่อ – สกุล           นางสาวบุปผเวช พันธ์ุศรี         
3. ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์    
4. สงักัด                คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปรญิญาเอก สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย วศ.ด. วิศวกรรมโครงสร้าง 2553 
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง 2543 
5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2538 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 

ภาคภูมิ จารุภูมิ, บุปผเวช พันธุ์ศรี, สวัสด์ิ กีไสย์ และภาสวรรธน์ วัชรดํารงศักด์ิ. (2558). “การวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของเฮมพ์”. รายงานฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน), 59 หน้า. 

ภาสวรรธน์ วัชรดํารงศักด์ิ, ภาคภูมิ จารุภูมิ, แมน ตุ้ยแพร่, บุปผเวช พันธุ์ศรี และสวัสด์ิ กีไสย์. 
(2557). “การวิจัยและพัฒนาบ้านที่สร้างด้วยส่วนผสมของเฮมพ์”. รายงานฉบับสมบูรณ์ 
เสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน), 95 หน้า. 

 
6.2  บทความ 

กัญญาภัค ธรรมศิริ,  กัมปนาท เพ็ชรหาญ, กิตติทัช กาวงค์, จารุกิตต์ิ อินต๊ะ, ทศพร ท้าวจันทร์,  
พนมกร  สกุลแก้ว, ภาณุวัฒน์ บัวย้อย, สุทธิพงค์ มูลสิงห์, อัฐภรณ์ กอนแสง, เจษฎาพร ศรี
ภักดี และบุปผเวช พันธุ์ศรี. “พฤติกรรมความเสียหายของโครงสร้างที่รับแรงแผ่นดินไหวโดย
ใช้โปรแกรม MIDAS GEN”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20. 8 – 10 
กรกฎาคม 2558. หน้า 1-7. 
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6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
 “ไม่มี” 

 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี  10 ปี  

 ความแข็งแรงของวัสดุ 1 
 ความแข็งแรงของวัสดุ 2 
 การวิเคราะห์โครงสร้าง 
 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 
 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 
 การออกแบบอาคาร 

 
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
  “ไม่มี” 
 

 
                                                                (ลงช่ือ)      
       (นางสาวบุปผเวช  พันธ์ุศร)ี 
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       ลําดับท่ี 5 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายทวีชัย กาฬสินธ์ุ       
3. ตําแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์      
4. สงักัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก University of Bristol (UK) Ph.D. Civil Engineering 2547 
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าธนบุรี 
วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 2543 

5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา 2537 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 

ทวีชัย กาฬสินธุ์ และ พิสุต รอดวินิจ. (2557). “การกําหนดพ้ืนผิวจุดคลากของฐานรากเสาเข็มภายใต้
แรงผสานเพ่ือทํานายการเคล่ือนที่ของฐานรากเสาเข็มช่วงแผ่นดินไหว”, แหล่งทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ, เชียงใหม่, 67 หน้า. 

 
6.2  บทความ 

สาวิตรี ทับแจ้ง, สุภิดา สนธิรักษ์, สนิท วงษา และ ทวีชัย กาฬสินธุ์. (2557). “การศึกษาและการ
จําลองทางกายภาพพฤติกรรมคันดินเหนียวก้ันนํ้า กรณีศึกษาประตูระบายน้ําบางโฉมศรี”, 
9th THAICID National Symposium, 18 มิถุนายน 2557 โรงแรมริชมอนด์ ปากเกร็ด 
นนทบุรี, หน้า 236-250. 

ณัฎฐพงษ์ เถาวัลย์, สนิท วงษา และ ทวีชัย กาฬสินธุ์. (2556). “การเปรียบเทียบเสถียรภาพของคัน
ดินบางโฉมศรีกับดินเหนียวกรุงเทพโดยใช้ไฟไนต์เอลิเมนต์”, การประชุมวิชาการแหล่งนํ้า
แห่งชาติ ครั้งที่ 5, 5-6 กันยายน 2556 โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียรายรีสอร์ท เชียงราย, 
NCWRE 136, หน้า 1-8. 
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Chaipannna, P., Jongpradist, P. and Kalasin, T. (2012). 3D FEA of Shield Tunnel 
Segmental Lining with Ground Spring Model, In: World Tunnel Congress 2012; 
Tunnelling and Underground Space for a Global Society, 21-23th May 2012, 
Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, pp. 114-121. 

Wonglert, A., Jongpradist, P., Kongkitkul, W., Youwai, S., Kalasin, T. and 
Submaneewong, C. (2012). Semi-Empirical Equations for Predicting Wall 
Movements due to Deep Excavation in Bangkok Soft Soil, In: World Tunnel 
Congress 2012 ; Tunnelling and Underground Space for a Global Society, 21-
23th May 2012, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, 
pp. 799-801. 

Jansiri, P. and Kalasin, T. (2012). The permeability rate influenced on an embankment 
surface mixed with fiber, In: 5th the national conference on technical 
education, King Mongkut's University of Technology North Bangkok, pp. 1-6. 

 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ  

“ไม่มี” 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 3 ปี  

 ปฐพีกลศาสตร์        
 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 
 วิศวกรรมฐานราก       
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7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
           7.2.1 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีการศึกษา 2557 เรื่อง การ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขของเกเบ้ียนที่เพ่ิมประสิทธิภาพโดยยางรถยนต์รีไซเคิลและจีโอเท็กซ์ไทล์  

7.2.2 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีการศึกษา 2557 เรื่อง การ
ป้องกันหลุมยุบโดยแรงสั่นสะเทือนใต้ดิน  

7.2.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ปีการศึกษา 2008 เรื่อง 
Semi-empirical model for predicting lateral wall movement due to braced excavation in Bangkok subsoil. 

7.2.4 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ปีการศึกษา 2008 Title: 
Analysis of shield tunnel segment with ground-spring model. 

7.2.5 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ปีการศึกษา 2554 
Title: A study of the competency of civil supervisor in the level of bachelor's degree to warding to the 
need of construction industry In Bangkok Province and Circumference. 
 
 

                                                                (ลงช่ือ)      
                                                                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีชัย กาฬสินธ์ุ) 
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ลําดับท่ี 1 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.  ชื่อ – สกุล    นายภูวดล พรหมชา 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สงักัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปร.ด. วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ้า 2554 
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 2544 
5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

วิทยาเขตเทเวศร์ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2538 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั5 ป)ี 

“ไม่มี” 
 

6.2  บทความ 
ภูวดล พรหมชา, พรพิมล โพรุ่ง, ณัฐสุดา ใจมูลวงศ์, และวิศวะ บริบูรณ์ (2560). การหาอัตราการซึม-

นํ้าผ่านช้ันดินในพ้ืนที่เกษตรกรรม: กรณีศึกษาข้าวโพดและอ้อย. การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 18-20 
กรกฎาคม 2560. หน้า 446-449. 

P. Phomcha, P. Wirojanagud, T. Vangpaisal, T. Thaveevouthti. (2012). Modeling the 
impacts of alternative soil conservation practices for an agricultural watershed 
with the SWAT model. Procedia Engineering, vol.32, pp.1205 – 1213. (ISSN 1877-
7058, http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2012.02.078). 
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6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
“ไม่มี” 
 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 

7.1.1 ระดับปริญญาตรี 10 ปี  
 ชลศาสตร์ 
 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
 วิศวกรรมชลศาสตร์ 
 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล 
 โครงงานวิศวกรรม 
 การเตรียมโครงงาน 

 
7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
       “ไม่มี” 

 

 

                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 

                (นายภูวดล พรหมชา) 
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         ลําดับท่ี 2 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.  ชื่อ – สกุล    นายพร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สงักัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง 2552 

5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา  2549 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 

“ไม่มี” 
 

6.2  บทความ 
พร้อมพงศ ์ ฉลาดธัญญกิจ . (2556). “คุณสมบัติของพ้ืนคอนกรีตทางเท ้าเถ้าชานอ้อย”,

วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ, หน้า 480-488. 
พร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ, ปิติศานต์ กร้ํามาตร, กฤติยา แก้วมณี และ สมนึก ต้ังเติมสิริกุล. (2555). 

“ผลกระทบของการเติมแคลเซียมออกไซด์อิสระในเถ้าลอยต่อการขยายตัว และการสูญเสีย
นํ้าหนักของมอร์ต้าร์ผสมเถ้าลอยและผงหินปูนในสารละลายซัลเฟต”,วารสารวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 8(1), หน้า 37-48. 

 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

“ไม่มี” 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 5 ปี  

 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 
 ทฤษฎีโครงสร้าง 
 ความแข็งแรงของวัสดุ         

 
 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

“ไม่มี” 
 
 

             

                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 
                        (นายพร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ) 
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         ลําดับท่ี 3 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.  ชื่อ – สกุล    นายสนธยา ทองอรุณศรี 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สงักัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ 
สิรินธร 

ปร.ด. วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง 2552 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง 2544 

5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา  2540 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั5 ปี) 

สนธยา ทองอรุณศรี. (2556). การจัดทํามาตรฐานสําหรับการป้องกันการแตกร้าวของโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กเน่ืองจากการหดตัวของคอนกรีต แหล่งทุน :  สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจําปี 2555, 152 หน้า. 

 
  



196 

6.2  บทความ 
วันดี พูนพจน์มาศ, รุ่งโรจน์ จักภิระ และ สนธยา ทองอรุณศรี. (2560). “ผลของไม้ไผ่เสริมตามขวางต่อ

แรงอัดแตกของท่อคอนกรีตเสริมไม้ไผ่”, วารสารวิจัยราชมงคลกรุงเทพ, 11(1), หน้า 17-25. 
มนตรี คงสุข, สรัณกร เหมะวิบูลย์, สนธยา ทองอรุณศรี และ สมนึก ต้ังเติมสิริกุล. (2559). “ผลของเถ้า

ลอย ผงหินปูน และเถ้าก้นเตาต่อพฤติกรรมการแตกร้าวเน่ืองจากการหดตัวของคอนกรีต”, 
วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, 4(1), หน้า 30-39. 

สนธยา ทองอรุณศรี, สรัณกร เหมะวิบูลย์, พงษ์ศักด์ิ โชคทวีกาญจน์ และ สมนึก ต้ังเติมสิริกุล. (2558). 
“ผลกระทบของเถ้าก้นเตาต่อการหดตัวแบบออโตจีนัสของมอร์ต้าที่ใช้วัสดุประสานร่วมสอง
ชนิด”, วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, 3(1), หน้า 1-8. 

นัฐภรณ์ ดีสูงเนิน,  รวิสรา แก้ววิเชียรม ศรันยู หทัยพิชิตชัย, สรัณกร เหมะวิบูลย์, สนธยา ทองอรุณศรี 
และ สมนึก ต้ังเติมสิริกุล. (2556). “ผลของการใช้เถ้าก้นเตาแทนที่มวลรวมละเอียดต่อสมบัติด้าน
กําลังของคอนกรีต”, วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ, หน้า 576-587. 

มนตรี คงสุข, สรัณกร เหมะวิบูลย์, สนธยา ทองอรุณศรี และ สมนึก ต้ังเติมสิริกุล. (2556). “ผลของวัสดุ
ประสานต่อพฤติกรรมการแตกร้าวเน่ืองจากการหดตัวของคอนกรีต” , วารสารวิชาการและวิจัย 
มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ, หน้า 588-598. 

อัศวิน คุณาแจ่มจรัส, รุ่งโรจน์ จักภิระ และ สนธยา ทองอรุณศรี. (2556). “การพัฒนาเรือพายคอนกรีต
จากคอนกรีตมวลเบา”, วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ, หน้า 224-233 

รุ่งโรจน์ จักภิระ และ สนธยา ทองอรุณศรี. (2556). “ผลกระทบของเศษแก้วต่อกําลังอัดและความ
ต้านทานต่อการขัดสีของพ้ืนหินขัด”, วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ,  
หน้า 554-561. 

 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

“ไม่มี” 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 15 ปี  

 ความแข็งแรงของวัสดุ 2 
 การสํารวจ 
 ปฏิบัติการสํารวจ 
 การวิเคราะห์โครงสร้าง         
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 7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
 “ไม่มี” 

 
                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 

                           (นายสนธยา ทองอรุณศรี) 
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         ลําดับที่ 4 

 

 

แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1.  หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา 
2.  ชื่อ – สกุล      นางสาวเบญญา สุนทรานนท  
3.  ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 
4.  สังกัด                          คณะวิศวกรรมศาสตร  
5.  ประวัติการศึกษา  

ระดับการศึกษา สถาบันการศกึษา 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 2547 
5.2 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟา 2541 

 
6.  ผลงานทางวิชาการ  

6.1  งานวิจัย  
 “ไมม”ี 
 
6.2  บทความ 
 Jankoo, S., Champrasert, P., & Suntaranont, B. (201 4 , February). Fuzzy logic control 

mechanism for flash flood monitoring station. In Sensors Applications 
Symposium (SAS), 2014 IEEE (pp. 349-354). IEEE. 

 
 Suntaranont, B., Aryupong, C., Jankoo, S., & Champrasert, P. (2015, April). Energy aware 

flash flood monitoring stations using a GA-fuzzy logic control mechanism. In 
Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing (ISSNIP), 2015 
IEEE Tenth International Conference on (pp. 1-6). IEEE. 

 
 Aramkul, S., Champrasert, P., & Suntaranont, B. (20 17 , May). A modular framework of 

river weir operations for water resource management systems. In Information 
and Communication Technology (ICoIC7) , 2017 5th International Conference 
on (pp. 1-6). IEEE. 
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6.3  หนงัสือ / เอกสารทางวิชาการ 
 “ไมมี”  

7.  ประสบการณทางวิชาการ 
7.1  ประสบการณการสอนระดับปริญญาตรี 13 ป 

 - ชลศาสตร  
 - อุทกวิทยา 

    
7.2 ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 “ไมมี”  

 
 
                                                                 (ลงชื่อ) ......................................................... 
                                                                           (นางสาวเบญญา สุนทรานนท) 
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         ลําดับท่ี 5 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.  ชื่อ – สกุล    นายมนตรี  คงสุข 
3. ตําแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
4. สงักัด   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.ม. วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง 2557 

5.2 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา  2553 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 
          “ไม่ม”ี 
 
   6.2  บทความ 

มนตรี คงสุข, สรัณกร เหมะวิบูลย์, สนธยา ทองอรุณศรี และ สมนึก ต้ังเติมสิริกุล. (2559). “ผลของ
เถ้าลอย ผงหินปูน และเถ้าก้นเตาต่อพฤติกรรมการแตกร้าวเนื่องจากการหดตัวของ
คอนกรีต”, วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, 4(1), หน้า 31-39. 

มนตรี คงสุข, สรัณกร เหมะวิบูลย์, สนธยา ทองอรุณศรี และ สมนึก ต้ังเติมสิริกุล. (2556). “ผลของ
วัสดุประสานต่อพฤติกรรมการแตกร้าวเน่ืองจากการหดตัวของคอนกรีต”, วารสารวิชาการ
และวิจัย มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ, หน้า 588-598. 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

          “ไม่มี” 
 
  



201 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 1 ปี  

 กลศาสตร์ของแข็ง 2 
 ทฤษฎีโครงสร้าง 

         
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 

  “ไม่มี” 
      

        

                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 
                               (นายมนตรี คงสขุ) 
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           ลําดับท่ี 1 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายมนต์ชัย ปัญญาทอง  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สงักัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  สาขาวิชา พ.ศ. 
5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
ปร.ด. วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง 2560 

5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง 2551 
5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2548 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 

“ไม่มี” 
 

   6.2  บทความ 
Panyatong, M., Chinnaboon, B. and Chucheepsakul, S. (2016). “Free Vibration analysis 

of FG Nanoplates Embedded in Elastic Medium Based on Second- Order Shear 
Deformation Plate Theory and Nonlocal Elasticity” , Composite Structures,  
Vol. 153, pp. 428–441. 

 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

“ไม่มี”  
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 7 ปี  

 ช่ือวิชาทฤษฎีโครงสร้าง  
 ช่ือวิชาการวิเคราะห์โครงสร้าง 
 ช่ือวิชาวิธีการทางคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรโยธา 
 ช่ือวิชากลศาสตร์วิศวกรรม ด้านสถิตศาสตร์ 
 ช่ือวิชาความแข็งแรงของวัสดุ 1 และ 2 

    
   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
             “ไม่มี” 
  

 

                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 

                                                                               (นายมนต์ชัย ปัญญาทอง) 
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ลําดับที่ 2 

 

 
 
 
 

แบบฟอรมประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายอังกูร  วองตระกูล 
3. ตําแหนงทางวิชาการ     อาจารย 
4. สังกัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก Tokyo University of 
Agriculture and 
Technology, Japan 

Ph.D. Water Systems 
Engineering 

2553 

5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วศ.ม. วิศวกรรมโยธา-แหลงน้ํา 2545 
5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแกน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2541 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอางองิและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยยอนหลัง 5 ป) 

“ไมมี” 
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6.2  บทความ 
Wongtragoon, U., Kubo, N., and Tanji, H. (2016). A study on improving sand trap in a 

large scale of irrigation scheme. Proceedings of 2nd World Irrigation Forum, 6-8 
November 2016, Chiang Mai, Thailand,WIF2.W.1.3.03. 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

“ไมม”ี 
 

7.  ประสบการณทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณการสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 8 ป  

 วิศวกรรมชลศาสตร  

 การไหลในทางน้ําเปด 

 ชลศาสตร 

 อุทกวิทยา 
 

      7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 
7.2.1 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ระดับปริญญาโท) นายวัฒนา งามดี เร่ือง “การจัดการ

ทรัพยากรนํ้าของกวานพะเยาที่มีผลตอพ้ืนที่ตนนํ้า ปลายน้ํา”  วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา 

7.2.2 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ระดับปริญญาเอก) นายบุญยืน ทูปแปน เรื่อง “รูปแบบการ
พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชนตนน้ําแมลาว 
จังหวัดเชียงราย”วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงราย 

7.2.3 กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (ระดับปริญญาเอก) นายอินทนันท จันปวนหาร เร่ือง 
“รูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ําที่เหมาะสมสําหรับลุมนํ้าขนาดเล็ก ในจังหวัดเชียงราย” วิทยานิพนธ
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดติถ 
 

(ลงชื่อ) ......................................................... 

                                                                                          (นายอังกูร  วองตระกูล) 
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       ลําดับท่ี 3 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายสุรชัย  อํานวยพรเลิศ  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สงักัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปร.ด. วิทยาศาสตร์เชิงคํานวณ 2555 
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วศ.ม. วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง 2547 
5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตภาคพายัพ 

วศ.บ. 
ค.อ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

2546 
2541 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 

 “ไม่มี” 
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6.2  บทความ 
Amnuaypornlert, S. (2018). “A study of Unconfined Compressive Strength of Lateral 

Top Soil Mix Cement in Chiang Rai”, The 7th Phayao Research Conference 
(Entrepreneurial University), January 25-26, Phayao, Thailand, pp. 275-286. 

Amnuaypornlert, S. (2017). “Distribution and Spacing Characteristics of Indian 
gooseberry Root that Affect Shear Strength on Earth Slope”, Kasalongkham 
Research Journal, Vol. 11(3), pp. 229-241. 

Amnuaypornlert, S. (2017). “A Study of property compressive strength and bending 
strength of concrete mixed with ceramic fragments”, Kasalongkham Research 
Journal, Vol. 11(3), pp. 279-291. 

Amnuaypornlert, S., NumKaew, S., Suyata, J. and Sriti, S. (2015). “Unconfined 
Compressive Strength of Soil Cement in Chaing Rai”, The 3rd national 
Conference Western University, January 24, Pathum Thani, Thailand,  
pp. 308-320. 

 6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
           “ไม่มี” 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 16 ปี  

 ช่ือวิชา กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตยศาสตร์ 
 ช่ือวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ 1  
 ช่ือวิชา ความแข็งแรงของวัสดุ 2  
 ช่ือวิชา ทฤษฎีโครงสร้าง  
 ช่ือวิชา การวิเคราะห์โครงสร้าง  
 ช่ือวิชา การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ช่ือวิชา การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก  
 ช่ือวิชา การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง  
 ช่ือวิชา การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 
 ช่ือวิชา โครงงานวิศวกรรมโยธา  
 ช่ือวิชา การออกแบบอาคาร     
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7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
           “ไม่มี” 
 

 

                                                                (ลงช่ือ) ........................................................ 

                                                                             (นายสรุชัย อํานวยพรเลิศ) 
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       ลําดับท่ี 4 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายมงคลกร ศรีวิชัย  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สงักัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยรงัสิต* วศ.ด. วิศวกรรมโยธา-แหล่งนํ้า 2553 
5.2 ปรญิญาโท - - - - 
5.3 ปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยรงัสิต วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2546 

 *หมายเหตุ: หลักสูตรปริญญาโทควบรวมปริญญาเอก 
 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 

“ไม่มี” 
 

   6.2  บทความ 
Srivichai, M. (2016). “The vulnerability of water resources management as a result of 

climate change in Chiang Rai Province”, Rangsit Journal of Arts and Sciences, 
Vol. 6(2), pp.165–171. 

มงคลกร ศรี วิชัย , ชายแดน พิรุณเดช , ธีระพงษ์ วงค์สอน และจาตุรนต์ กาศมณี . (2557).  
“การจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพาน  
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย”, วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปีที่ 2,  
ฉบับที่ 3, หน้า 245-254. 

มงคลกร ศรีวิชัย. (2556). “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือพิบัติภัย กรณีศึกษา
ชุมชนหลักหก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, หน้า 1-9. 
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6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 
      “ไม่มี” 
 
7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 3 ปี  

 ช่ือวิชา ชลศาสตร์ 
 ช่ือวิชา อุทกวิทยา 
 ช่ือวิชา กลศาสตร์วิศวกรรมด้านสถิตยศาสตร์ 
 ช่ือวิชา ปฏิบัติการชลศาสตร์ 
 ช่ือวิชา วิศวกรรมชลศาสตร์ 
 ช่ือวิชา วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล 

 
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
         “ไมม่ี” 

 

 

                                                                (ลงช่ือ) ......................................................... 
                                                                           (นายมงคลกร  ศรีวิชัย) 
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       ลําดับท่ี 5 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายพงศ์พันธ์ุ  กาญจนการุณ  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สงักัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมโยธา-แหล่งนํ้า 2545 
5.2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วศ.บ. วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 2541 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1 งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 
         “ไม่มี” 

 
6.2  บทความ 

Kanjanakaroon, P. , Ekkawatpanit, C. , Wongsa, S.  Israngkura, U. , and Kositkittiwong, D. 
(2015). “The study of embankment breach from overtopping flow near hydraulic 
structure by physical model”, SWU Engineering Journal, Vol. 10(1), pp.12-21. 

 
6.3 หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

“ไม่มี” 
 
  



212 

7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 8 ปี  

 ช่ือวิชาชลศาสตร์  
 ช่ือวิชาเขียนแบบวิศวกรรม 
 ช่ือวิชาอุทกวิทยา 
 ช่ือวิชาวิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล 

 
  7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
         “ไม่มี” 
 

 

                                                                 (ลงช่ือ) ......................................................... 

                                                                       (นายพงศ์พันธ์ุ กาญจนการุณ) 
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       ลําดับท่ี 6 

 
 

แบบฟอร์มประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
------------------------------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
2.  ชื่อ – สกุล                    นายรัฐพล เกติยศ  
3. ตําแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
4. สงักัด                            คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา  สถาบนัการศกึษา  คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา  
สาขาวิชา พ.ศ. 

5.1 ปรญิญาเอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ด. วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง 2560 
5.2 ปรญิญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วศ.ม. วิศวกรรมโยธา-โครงสร้าง 2548 
5.3 ปรญิญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

วิทยาเขตภาคพายัพ 
วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 2545 

 
6. ผลงานทางวิชาการ (เขียนตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม) 
   6.1  งานวิจัย (ผลงานวิจัยย้อนหลงั 5 ปี) 
          “ไม่มี” 
 

6.2  บทความ 
Ketiyot, R., Hansapinyo, C. and Charatpangoon, B. (2018). "Nonlinear Strut–and-Tie 

Model with Bond-Slip Effect on Analysis of Interior Beam-Column Joints under 
Lateral Loading", International Journal of GEOMATE, Vol. 15(47), pp. 81-88. 

ชยานนท์ หรรษภิญโญ, รัฐพล เกติยศ, และ ปิยะพงษ์ วงค์เมธา. (2559). “การย้ายตําแหน่งจุดหมุน
พลาสติกของโครงสร้างคาน- เสาคอนกรีตเฟรมภายในโดยการเสริมเหล็กแนวยาว
ระดับกลาง”, วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, ปีที่ 1, 
ฉบับที่ 1, หน้า 10-16. 

 
6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

“ไม่มี” 
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7.  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
     7.1  ประสบการณ์การสอน 
            7.1.1  ระดับปริญญาตรี 8 ปี  

 ช่ือวิชาการออกแบบอาคาร  
 ช่ือวิชาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 ช่ือวิชาการออกแบบคอนกรีตอัดแรง 
 ช่ือวิชาการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 

  
   7.2  ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ (ถ้ามี) 
             “ไม่มี” 

 
 

                                                                 (ลงช่ือ) ......................................................... 

                                                                            (นายรฐัพล เกติยศ) 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางเปรียบเทยีบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 
 

1. องคค์วามรู้พืน้ฐานที่จําเปน็สาํหรับทุกสาขาวชิาชพี 
1. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจําลอง (Applied Mathematics, 

Computer and Simulations) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่นําเสนอระบบต่าง ๆ ในรูปแบบของสมการ
คณิตศาสตร์ การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจําลอง ระบบป้อนกลับ และการประมวลผล
บนคอมพิวเตอร์ 

2. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องในด้านกลศาสตร์ (Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง
กับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอ่ืน  ๆที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์การเคลื่อนที่จนกระทั่งถึง
การวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆ มากระทํา 

3. องค์ความรู้ที่ เก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล (Thermal Science and Fluid 
Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics) และกระบวนการ
ของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของความร้อน ระบบทางความร้อนและการ
ประยุกต์ใช้ที่เก่ียวเน่ืองทั้งหมด 

4. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยู่บน
พ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของสสาร การ
ประยุกต์ใช้งานสสารในด้านต่าง ๆ  รวมท้ังกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

5. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่เก่ียวข้องกับพลังงานประเภทต่างๆ  
ที่จําเป็นในชีวิตประจําวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นต้น รวมถึงกลไกล หรือ หลักการการเปลีย่นรปูของ
พลังงาน และรวมทั้งเน้ือหาที่เก่ียวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนสําหรับในอนาคต 

6. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricticity and Electronics) หมายถึงเน้ือหา
ความรู้ซึ่งเก่ียวกับทฤษฏีทางไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีทางไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ 

7. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึง เน้ือหาความรู้
ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ 
โลจิสติกส์ รวมไปถึงการใช้สารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

8. องค์ความรู้ที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (Biology Health and Environment) 
หมายถึง เน้ือหาความรู้ที่อยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฏีและการไปประยุกต์ใช้งานที่เก่ียวเน่ืองทางด้านชีววิทยา 
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม 
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2. ตารางเปรียบเทยีบรายวิชา มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                        
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560) 
 

เนื้อหาความรู้ องค์ความรู้ 
1 2 3 4 5 6 7 8

1) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ 
ENGCV101 ความแข็งแรงของวัสดุ 1  X       
ENGCV102 ความแข็งแรงของวัสดุ 2  X       
ENGCV103 ทฤษฎีโครงสร้าง X X       
ENGCV104 คอนกรีตเทคโนโลยี    X     
ENGCV105 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ    X     
ENGCV106 การวิเคราะห์โครงสร้าง X X       
ENGCV107 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก X X       
ENGCV108 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก X X       
ENGCV701 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง X X       
ENGCV702 การออกแบบอาคาร X X       
2) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพีและชลศาสตร์ 
ENGCV201 ปฐพีกลศาสตร์  X      X
ENGCV202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์  X      X
ENGCV203 วิศวกรรมฐานราก X X       
ENGCV601 ชลศาสตร์  X X      
ENGCV602 ปฏิบัติการชลศาสตร์   X      
ENGCV603 อุทกวิทยา   X      
ENGCV604 วิศวกรรมชลศาสตร์   X      
3) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมสํารวจและการจัดการ 
ENGCV301 การสํารวจ X        
ENGCV302 ปฏิบัติการสํารวจ X        
ENGCV303 การสํารวจเส้นทาง X        
ENGCV401 วิศวกรรมการทาง     X    
ENGCV402 การทดสอบวัสดุการทาง    X X    
ENGCV714 วิศวกรรมระบบราง     X    
ENGCV501 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง       X  
ENGCV502 วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง       X  
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ภาคผนวก ฎ 
รายละเอียด  มคอ.1 
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