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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:
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3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
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ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยพะเยา
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6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ปรับปรุง พ.ศ. 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยาอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......................
วันที่ .....................เดือน .......................พ.ศ. .......................
6.6 สภาวิศวกรรับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552 และ ประกาศกระทรวงศึก ษาธิ ก าร เรื่อ ง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง
8.2 วิศวกรผูอ้ อกแบบก่อสร้าง
8.3 ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
8.4 ข้าราชการ วิศวกร ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

นายณัฐพงศ์ ดารงวิริยะนุภาพ

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
3560700xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

นางขวัญสิรินภา ธนะวงศ์

11004000XXXXX

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

2

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.Sc.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.

3

นายณพล ศรีศักดา

15099004xxxxx

อาจารย์

4

นายอภิชาต บัวกล้า

3640600xxxxx

อาจารย์

5

นายวรจักร จันทร์แว่น

15601002xxxxx

อาจารย์

วศ.บ.
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)
D.Eng.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา
Civil Engineering
Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมทางน้าและ
การจัดการ
วิศวกรรมทางน้าและ
การจัดการ
วิศวกรรมทรัพยากรน้า

Transportation Engineering
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมก่อสร้าง
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
University of Colorado at Boulder, USA
University of Colorado at Boulder, USA
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเชีย

2553
2552
2544
2541
2557

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเชีย

2551

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2549

Nihon University, Japan
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ
ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2560
2556
2553
2561
2548
2541

ปี

2557
2556
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากเป้าหมายหลักของร่างแผนพัฒนาเศษฐกิจแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 13 ที่จะประกาศใช้ในปี
พ.ศ. 2566-2570 คือ พลิกโฉมประเทศไทย ไปสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน โดยมี
4 ประเด็นที่เป็นหัวใจของแผน ได้แก่
1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยเกษตรมู ลค่าสูง การท่องเที่ยว
เชิงคุ ณ ค่ า การเป็ นฐานการผลิต ยานยนต์ไฟฟ้ า การแพทย์ค รบวงจร ประตู ก ารค้าโลจิสติ ก ส์ และ
เศรษฐกิจดิจิทัล
2. สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค ได้แก่ การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พัฒนา
เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ ขจัดความยากจนข้ามรุน่ สร้างความคุ้มครองทางสังคม
3. การสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดยเน้นที่เศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างสังคมคาร์บอนต่า การลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
4. ส่งเสริมให้เกิดปัจจัยสนับสนุนในการพลิกโฉมประเทศ ได้แก่ กาลังคนที่มสี มรรถนะสูง และ
ภาครัฐที่มสี มรรถนะสูง
จะเห็นว่าประเด็นการส่งเสริม ปัจจัยสนับสนุนในการพลิกโฉมประเทศในเรื่องสมรรถนะของ
“คน” เป็นประเด็ นที่เกี่ ยวข้องกั บหลั กสูตรวิศวกรรมโยธามากที่สุด จากสถานการณ์ ปัจจุบัน แม้จะ
ประสบปัญหาสถานการณ์มีผวู้ ่างงานเป็นจานวนมาก อาจเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่วนหนึ่งมา
จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) แรงงานที่ผลิตออกมาจานวน
มาก ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งแรงงานที่ผลิตออกมานั้นยังขาดทักษะที่จาเป็นใน
ที่จะนาไปใช้สาหรับแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะการขาดทักษะและความเชี่ยวชาญแห่งอนาคต ดังนั้น
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้มองเห็นปัญหาเหล่านี้ จึงมุ่งผลิตบัณฑิต
ที่มีทักษะปฏิบัติการ สามารถใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธาที่ทันสมัยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มี
ความพร้อ มที่จะปฏิ บัติงานเมื่ อส าเร็จการศึก ษา สามารถพั ฒ นาตนเองตลอดเวลา และพร้อมที่ จะ
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางเศษฐกิจได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สังคมประเทศไทยในปัจจุบันคนจนยังกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
โครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึน้ ประชากรวัยแรงงานที่มีทักษะกระจุก ตัวใน
เมืองใหญ่ และเริ่มลดลง ทาให้การขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาที่สาคัญในอนาคต ประกอบกับ แนว
ทางการพัฒนาสังคมด้วยการสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน และสร้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้เกิดสังคม
แห่งโอกาสและความเสมอภาค จึงเป็นโอกาสให้เกิดการพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธาในระดับภูมิภาค
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ที่มากขึ้น ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเร่งให้โอกาสทางการศึกษากับประชาชนภาคเหนือตอนบนให้มีความรู้
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อยกระดับรายได้ให้กับประชากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ
การบริห ารประเทศในปั จ จุ บั น ต้ อ งการให้ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ วมในการก าหนดทิ ศ
ทางการพั ฒ นาโดยถ่ า ยโอนภารกิ จ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ วางแผนพั ฒ นาระบบ
สาธารณู ปโภคสนับ สนุนการพั ฒ นาการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง และยกระดับคุณ ภาพชีวิตให้กั บ
ประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
เกิดประโยชน์กับประชาชน และปลูกฝังวัฒนธรรมชุมชนให้รุ่นลูกหลานต่อไป ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคม ฉบั บ ที่ 13 จะมี ก ารพั ฒ นาแหล่ งเรี ย นรู้ ของชุ ม ชนจากเครือ ข่า ยบ้ าน วั ด โรงเรีย น และ
มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น เพื่อฝึกอบรมแรงงาน และให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ในปี พ.ศ.2542 มีพระราชบัญญัติวิศวกร ได้กาหนดให้มีสภาวิศวกรเพื่อส่งเสริมการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานวิศวกรรมสากล วิศวกรรมโยธาเป็นสาขาวิชา
หนึ่งที่พระราชบัญญัติวิศวกรได้กาหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
โดยผู้ที่มีสิท ธิขอใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา ที่ ส ภาวิ ศ วกรได้ รั บ รองปริ ญ ญา ซึ่ ง พิ จ ารณาจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร
ห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรมโยธา และอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิ ศวกรที่กาหนด (ดูภาคผนวก ช ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญ ญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2))
แนวโน้มการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นผลลัพธ์ของการศึกษา (Outcome based learning) โดย
วั ด จากสมรรถนะของบั ณ ฑิ ต ซึ่ ง สามารถน าไปใช้ ใ นการรั บ รองมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(Accreditation) ในระดั บ สากล โดยระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิศ วกร พ.ศ. 2562 (ดู ภ าคผนวก ซ
ระเบีย บคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิท ยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐาน
ทางด้ านวิศ วกรรม และ องค์ ค วามรู้ เฉพาะทางวิ ศ วกรรม ที่ ส ภาวิศ วกรจะให้ ก ารรับ รองปริ ญ ญา
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562) ได้ปรับปรุงจาก
ก า ร ก า ห น ด วิ ช า แ ล ะ ส า ร ะ ข อ ง วิ ช า เป็ น ก า ร ก า ห น ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ โด ย อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ผู้
ที่สาเร็จการศึกษาจะต้องมี ประกอบด้วย 3 องค์ความรู้ได้แก่ องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์
ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ซึ่งไม่ได้บังคับเป็นจานวนรายวิชา
หรือบังคั บ เป็น หน่ วยกิ ตเหมือ นกั บ ระเบี ย บคณะกรรมการสภาวิศวกรฯ พ.ศ. 2558 จึงท าให้ แต่ล ะ
มหาวิท ยาลั ย สามารถลดรายวิชาที่ค าดว่านิสิตจะไม่ได้ใช้ และสามารถเพิ่มรายวิชาที่ตนเองมีความ
เชี่ยวชาญ หรือเพิ่มรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตนาไปใช้หลังจากสาเร็จ
การศึกษาได้ ทาให้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 นี้ ได้ลดจานวนหน่วยกิตลงเหลือ 139 หน่วยกิต จาก
หลั ก สู ตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2560 147 หน่ วยกิต โดยได้มี ก ารเพิ่ มรายวิชา หรือมีค วามทั นสมัย ที่นิสิ ต
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสม
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่าตลาดแรงงานยังคงมี
ความต้องการวิศวกรโยธาปฏิบัติงานในภาคสนามทั้งองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบกั บ มี
โอกาสที่จะต้องทางานกับต่างชาติมากขึ้น จากการเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จึงต้องมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติในรายวิชาเฉพาะสาขาวิชาเพื่อเสริมทักษะใน
การปฏิบัติงานภาคสนามได้จริง มีความรู้ที่สามารถนาไปประยุก ต์ใช้กั บเทคโนโลยีที่ทันสมัย ต่อการ
ดาเนินงานก่อสร้างได้ และเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อให้ทางานร่วมกับวิศวกรต่างประเทศ
ได้ นอกจากนี้จะต้องพัฒนาหลักสูตรโดยการเสริมทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น มีจรรยาบรรณในการ
ทางาน และเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีดงั้ เดิมที่ดีงามสอดแทรกในรายวิชาศึกษาทั่วไป
การพัฒนาหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรที่กาหนด และ
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับการรั บรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับสากล
ได้ โดยเน้นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ และสามารถสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในพืน้ ที่ ภูมภิ าค และชุมชนได้
สาหรับทิศทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุดมศึกษาให้สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ตามแผนอุด มศึก ษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้มีการจัด สหกิจศึกษาและการศึก ษาเชิง
บูรณาการกั บ การท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) โดยการส่งเสริมการ
ทางานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง
และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอื่นให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิท ยาลั ย พะเยา มีพั นธกิ จมุ่ งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึก ษาให้กั บ
ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นหลัก ซึ่งเกี่ยวพันกับการยกสถานะทางสังคมให้ประชาชนในเขต
ภาคเหนือตอนบนมีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น การเรียนการสอนจึงมีพันธกิจที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณ ธรรม จริยธรรม มีทั กษะทางปัญ ญา และมุ่งส่งเสริมและพัฒ นาขีดความสามารถทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมี ทัก ษะชีวิต และทัก ษะสั งคม สามารถ
แสวงหาความรู้ และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตสามารถนาความรู้ไปยกระดับ
คุณภาพงานในท้องถิ่น และทางานร่วมกับชาวต่างชาติในระดับสากลได้
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุ่มวิชาภาษา
12
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
Thai Language in Daily Life
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
English for Daily Life
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจทิ ัล
Technology Usage for Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient
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หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หน่วยกิต
1(0-2-1)
2(1-2-3)

3. กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
15
หน่วยกิต
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
003203 เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and Community Management
003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล 3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs

9
003306 บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation

3(0-6-3)
รวม

30

หน่วยกิต

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241153 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mathematics
242107 ความรูพ้ ืน้ ฐานทางเคมี
Fundamental of Chemistry
244108 หลักฟิสิกส์
Principle of Physics
247108 สถิตพิ ืน้ ฐานและความน่าจะเป็น
Basic Statistics and Probability
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes

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

3(3-0-6)

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
226111 หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบือ้ งต้น
Principles of Problem Solving and Basic Programming

2(1-2-3)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Statics
263106 การสารวจ
Surveying
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
263271 ชลศาสตร์
Hydraulic

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

3(3-0-6)
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13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จั ดการเรีย นการสอนหมวดวิชาศึ ก ษาทั่ วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็ น กรรมการ และรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายวิ ชาการและประกั น คุ ณ ภาพ เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร
ทาหน้าที่ กาหนดนโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกั น คุ ณ ภาพ เป็น ประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็น กรรมการและ
เลขานุการ ทาหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
ดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
สาขาวิช าวิศ วกรรมโยธามี ก ารบริห ารจั ด การรายวิช าในหมวดวิ ชาเฉพาะที่ เปิ ด สอนโดย
สาขาวิชาอื่นโดยการจัดให้มีอาจารย์ประจาเป็นผูป้ ระสานงานรายวิชาเพื่อทาหน้าที่ปรึกษาหารือร่วมกับ
สาขาวิชาอื่นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนการสอน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
“วิ ศวกรรมโยธา” เป็ นศาสตร์ ท างวิ ศวกรรมที่ เกี่ ยวข้ องกั บ การสร้ างและใช้ งานสิ่ งก่ อสร้ าง
บนหลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนภาคทฤษฎี
กับประสบการณ์ทางานอย่างเป็นระบบ ทาให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ตลอดจนมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา นาไปสู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ
ประเทศอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันทาให้ความต้องการวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพเข้าไป
ทางานในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาขาวิศวกรรมโยธาเป็นสาขาวิชาชีพที่มีบทบาทสาคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันที่มีกระแส
การเปิดเศรษฐกิจเสรี เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ ที่มีความท้าทายได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันอย่าง
หลักเลี่ยงไม่ได้
แม้ว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกั บความผันแปรในหลายด้าน ทั้ งจากปัจจัยภายในและภายนอก
ประเทศ อีกทั้งผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ทาให้วิถี
การด ารงชี วิ ตเปลี่ ยนไป แต่ ก ารพั ฒ นาประเทศและโครงสร้ างพื้ นฐานยั งคงต้ องเดิ นหน้ าต่ อไป และ
ยังคงมีความต้องการวิศวกรโยธาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรม
โยธาจึงเป็นหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
และอนาคต โดยหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ปรับปรุง พ.ศ.2565 นี้ จะปลูกฝังหลักวิชาการทางวิศวกรรมโยธา
เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมไปปฏิบัติงานในตาแหน่งวิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกร ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่า
ด้วยหลั กเกณฑ์ และคุ ณสมบั ติ ของผู้ ประกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุ ม สาขาวิศวกรรมโยธา นอกจากนี้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สนับสนุนแนวนโยบายการพัฒนากาลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม เพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันระดับชาติ การ
ค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงการ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งผลที่ได้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาให้
พั ฒนากั บการเปลี่ ยนแปลงของโลกที่ เกิ ดขึ้น มหาวิทยาลั ยพะเยา ได้ จัดตั้ งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ท าหน้าที่ ในการจัดการเรียนการสอนที่ มุ่งเน้นวิชาในลักษณะที่ มีการบู รณาการ
ระหว่างศาสตร์ อาทิ วิศวกรรมโครางสร้างและวัสดุเพื่อพลั งงานและสิ่งแวดล้อม การบริหารงานก่อสร้าง
วิศวกรรมปฐพีภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภาคเหนือ โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว
การเชื่อมโยงการเดินทาง ระบบขนส่งทางราง และวิศวกรรมทรัพยากรน้า ซึ่งเป็นส่วนสาคัญต่อการสร้างคนให้
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มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในข้อที่ 4
รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ แก่ทุกคน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 สามารถประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกรอบความสามารถ
อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
1.3.2 สามารถประยุกต์องค์ความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมโยธา และบูรณาการความรู้เข้ากับ
ศาสตร์ ด้ า นอื่ น ในการแก้ ปั ญ หาทางวิ ช าชี พ อย่ า งมี ห ลั ก การและเหตุ ผ ล โดยค านึ ง ถึ ง หลั ก การใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.3.3 สามารถสื่อสารงานด้านวิศวกรรมโยธา และทางานร่วมกับผู้อื่นในบริบททางสังคมที่เป็น
พหุวัฒนธรรม
1.3.4 สามารถพั ฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ วิศวกรรมโยธา และปรับ ตัวให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
1.4 ผลการเรียนรู้ท่คี าดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)
PLO1 สามารถก าหนดกรอบความคิ ด และเชื่ อ มโยงความรู้ ท างด้ า นคณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
พืน้ ฐานทางด้านวิศวกรรม และความรูเ้ ฉพาะทางวิศวกรรมโยธา กับงานวิศวกรรมโยธา
PLO2 สามารถออกแบบและพั ฒ นาหาค าตอบของปั ญ หาในการปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมโยธา
โดยคานึงถึงข้อพิจารณาทางด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม
PLO3 สามารถค้นหาและเลือกใช้ข้อมูลจากมาตรฐานการปฎิบัติวิชาชีพ ฐานข้อมูล การสืบ ค้นทาง
เอกสาร การออกแบบการทดสอบและทดลอง เพื่อหาคาตอบของปัญหาทางวิศวกรรมโยธา
PLO4 สามารถเลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพยากรณ์และการทาแบบจาลองของงานทางวิศวกรรมโยธา
PLO5 สามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าทีมและส่งเสริมความร่วมมือ
ที่ดเี พื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กาหนด
PLO6 สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมโยธากับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอื่นและสังคมโดยรวมได้
อย่างมีประสิทธิผล และพัฒนาแบบงานวิศวกรรมโยธาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PLO7 สามารถตั ดสิ นใจและวิ จารณ์ ผลกระทบจากการตั ดสิ นใจต่ อสถานการณ์ การประกอบวิ ชาชี พ
วิศวกรรมโยธา โดยคานึงถึง กฎหมาย จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม บริบททางสังคม และสิ่งแวดล้อม
PLO8 สามารถประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงานในการแก้ปัญหาชุมชนหรือ ปัญหา
ทางวิศวกรรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
PLO9 สามารถหาความรู้และประยุก ต์ความรู้ใหม่เชิงวิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องตาม
ความต้องการ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. ปรับ ปรุงหลัก สูตรให้มีมาตรฐาน 1 . ติ ด ต า ม ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ไม่ ต่ ากว่าที่ สกอ. และสภาวิศ วกร ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ จากสภา
ก าหนดและสอดคล้ อ งกั บ ความ วิศวกร
ต้ อ งก ารข อ งต ล าด แ ร งงาน ใน
ประเทศ
2.ติ ด ต าม แล ะป ระเมิ น ผ ล
เกี่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษ ณ ะข อ ง
บัณฑิตในการปฏิบัติงาน

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1. มี ข้ อ บั งคั บ ร ะ เบี ย บ
เกี่ ย วกั บ เกณฑ์ ก ารรับ รอง
ปริญ ญาของสภาวิศ วกรที่
เป็นปัจจุบัน
2. การรับรองหลักสูตรจาก
คณะกรรมการสภาวิศวกร
1. รายงานแสดงสถิติการมี
งานทาของบัณฑิต
2. รายงานผลการประเมิ น
ความพึ งพ อใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ
1. รายงานผลการวิ พ ากษ์
หลักสูตร

3. วิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รโดยเชิ ญ
ศิ ษ ย์ เก่ า แ ล ะ ผู้ เชี่ ย ว ช า ญ
ภายนอกในสายวิชาการ และ
สายปฏิบัติวิชาชีพ เข้าร่วม
2. ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการ 1. ติดตาม และประเมินผลการ 1. รายงานผลการประเมิ น
สอนให้เป็ นไปตามกรอบมาตรฐาน จัดการเรียนการสอน
ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
คุณวุฒิ
การจัดการเรียนการสอน
2. รายงานผลการประเมิ น
ร า ย วิ ช า โ ด ย อ า จ า ร ย์
ผูร้ ับผิดชอบรายวิชา
2. ติดตามและประเมินผลการ 1. รายงานผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานหลักสูตร
ห ลั ก สู ต ร ต า ม เก ณ ฑ์
มาตรฐาน
3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรเข้าร่ว ม จ านวนบุ ค ลากรที่ เข้ า ร่ ว ม
ให้มีความรู้ความสามารถในเนื้อหา การอบรม สั ม มนาและการ การอบรม สัมมนา และการ
รายวิ ช าของหลั ก สู ต ร และการ ประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่สาคัญ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติตอ้ งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงพอ
2.3.2 ความรูด้ ้านภาษาต่างประเทศ ไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 ดาเนินโครงการปรับพืน้ ฐานความรูด้ ้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ให้กับนิสติ แรกเข้า
2.4.2 ให้นิสติ ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

15
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิต
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2565 2566 2567 2568 2569
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
180
270
360
360
90
90

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
หมวดรายรับ
ค่าลงทะเบียน
รวมรายรับ

2565
3,780,000
3,780,000

ปีงบประมาณ
2566
2567
2568
2569
7,560,000 11,340,000 15,120,000 15,120,000
7,560,000 11,340,000 15,120,000 15,120,000

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบลงทุน
(ครุภัณฑ์ทางการศึกษา)
3. งบดาเนินการ
(ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ)
4. งบดาเนินการ
(สาธารณูปโภค)
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด)

2565
9,400,000
2,000,000

ปีงบประมาณ
2566
2567
2568
2569
9,800,000 10,020,000 10,400,000 10,800,000
2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

90,000

180,000

270,000

360,000

450,000

11,740,000
130,444

12,230,000 12,540,000 13,010,000 13,500,000
67,944
46,444
36,139
37,500
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้า งหลั ก สู ต ร แบ่ งเป็ น หมวดวิช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้

หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
2.1.1 วิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.1.2 วิชาพืน้ ฐานทางภาษา
2.1.3 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
โยธา
2.1.4 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.
(มคอ. 1)
30
84
-

เกณฑ์สภา
วิศวกร
30
84*
-

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
111
99
21

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2565
30
103
94
12

-

-

28

3
22

6
120

6
120

50
12
6
147

57
9
6
139

หมายเหตุ * ตามข้อบั งคั บ สภาวิศวกร ว่าด้วยการรับ รองปริญ ญา ประกาศนีย บัต ร หรือ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 กาหนดให้โครงสร้างหลักสูตร
ต้องมีจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกาหนด และต้องมีวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่เป็นองค์ความรู้ ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ที่ขอรับรองนัน้ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
กลุ่มวิชาภาษา
001101 ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
Thai Language in Daily Life
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
English for Daily Life
001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2(2-0-4)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital life
002102 ความฉลาดทางดิจทิ ัล
Digital Intelligence Quotient

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
003203 เรียนรู้รว่ มกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Health Environment and Community Management
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication

15 หน่วยกิต
3(2-2-5)

2(1-2-3)

3(2-2-5)
2(0-4-2)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
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003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
003306 บูรณาการความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation

241153
242107
244108
247108

146200

226111
263101
263104
263105
263106
263207

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
จานวน
วิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mathematics
ความรูพ้ ืน้ ฐานทางเคมี
Fundamental of Chemistry
หลักฟิสิกส์
Principle of Physics
สถิตพิ ืน้ ฐานและความน่าจะเป็น
Basic Statistics and Probability
วิชาพืน้ ฐานทางภาษา
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
วิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมโยธา
หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
Principles of Problem Solving and Basic Programming
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Statics
เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Drawing
แนวคิดเบือ้ งต้นทางวิศวกรรมโยธา
Fundamental Concept for Civil Engineering
การสารวจ
Surveying
คุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุวิศวกรรม
Properties and Behaviors of Engineering Materials

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

103 หน่วยกิต
94 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
3(3-0-6)
22 หน่วยกิต
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
1(1-0-2)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
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263211 กาลังวัสดุ
Strength of Materials
263371 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
Structural Analysis I
263214 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
Structural Analysis II
263216 คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
263241 วิศวกรรมขนส่ง
Transportation Engineering
263254 การประมาณราคาก่อสร้าง
Construction Cost Estimation
263266 แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
Building Information Modeling
263273 หลักอุทกวิทยา
Principles of Hydrology
263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
263318 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Structures Design
263331 ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
263333 วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
263342 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
263355 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง
Feasibility Study for Construction Project

3(3-0-6)
4(3-3-8)
57 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
2(1-3-4)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
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263375 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
263429 การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพิเศษ
2(1-3-4)
Special Structure Design and Construction
263452 การบริหารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
263459 เทคนิคก่อสร้างและการควบคุม
2(2-0-4)
Construction Techniques and Supervision
263491 การฝึกงาน *
6 หน่วยกิต
Professional Training *
263492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
2(0-4-2)
Civil Engineering Project
263496 สหกิจศึกษา *
6 หน่วยกิต
Co – operative Education *
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
จานวน
9 หน่วยกิต
ให้นสิ ิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนีไ้ ด้ไม่เกิน 2 กลุ่มวิชา
1) กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(2-2-5)
Prestressed Concrete Design
263420 การออกแบบอาคาร
3(2-2-5)
Building Design
263425 ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต
3(3-0-6)
Durability of Concrete Structures
263426 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Earthquake Engineering
263427 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
Applied Mathematics in Civil Engineering
263428 การเสริมกาลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
3(2-3-6)
Strengthening of Reinforced Concrete Structures
263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering
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263435
263437
263438
263444
263446
263447
263493

263464
263465
263474
263476
263478
263479
263493

2) กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและวิศวกรรมการทาง
การปรับปรุงดินเบือ้ งต้น
Introduction to Soil Improvement
การออกแบบผิวทาง
Pavement Design
เทคโนโลยีธรณีของทางรถไฟแบบมีหินโรยทางเบื้องต้น
Introduction of Geotechnology of Ballasted Rail Tracks
วิศวกรรมจราจร
Traffic Engineering
วิศวกรรมขนส่งทางรางเบือ้ งต้น
Introduction to Railway Engineering
ระบบขนส่งอัจฉริยะเบือ้ งต้น
Introduction to Intelligent Transportation Systems
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
Selected Topics in Civil Engineering
3) กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้าและสารวจ
ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์สาหรับวิศวกรรมโยธา
Geographic Information System for Civil Engineering
การสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
Photogrammetric Surveying
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering
วิศวกรรมทรัพยากรน้า
Water Resources Engineering
วิศวกรรมการระบายน้า
Drainage Engineering
วิศวกรรมชลประทาน
Irrigation Engineering
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
Selected Topics in Civil Engineering

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต ส าม ารถ เลื อ ก เรี ย น ราย วิ ช าที่ เปิ ด ส อ น ใน ม ห าวิ ท ย าลั ย พ ะเย า ห รื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001103
002101
003101
241153
244108
263104
263105

ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
Artistic for Life Management
คณิตศาสตร์วศิ วกรรม
Engineering Mathematics
หลักฟิสกิ ส์
Principle of Physics
เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Drawing
แนวคิดเบื้องต้นทางวิศวกรรมโยธา
Fundamental Concept for Civil Engineering
รวม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(1-0-2)
19 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
001102
001104
002102
003102
242107
247108
263101
263106

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
Skills Development and Lifelong Learning
ความรู้พ้นื ฐานทางเคมี
Fundamental of Chemistry
สถิตพิ นื้ ฐานและความน่าจะเป็น
Basic Statistics and Probability
สถิตยศาสตร์วศิ วกรรม
Engineering Statics
การสารวจ
Surveying
รวม

1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
21 หน่วยกิต
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001205
003203
226111

263211
263213
263216
263254

003204
146200
263207
263214
263241
263266
263273

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional Communication
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
หลักการแก้ปญ
ั หาและการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
Principles of Problem Solving and Basic Programming
กาลังวัสดุ
Strength of Materials
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
Structural Analysis I
คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
การประมาณราคาก่อสร้าง
Construction Cost Estimation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อมและชุมชน
Health Environment and Community Management
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
คุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุวิศวกรรม
Properties and Behaviors of Engineering Materials
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
Structural Analysis II
วิศวกรรมขนส่ง
Transportation Engineering
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
Building Information Modeling
หลักอุทกวิทยา
Principles of Hydrology
รวม

3(2-2-5)
2(0-4-2)
2(1-2-3)

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

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
003305

263317
263331
263342
263371

003206
263318
263333
263355
263375
263xxx
xxxxxx

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสูก่ ารเป็น
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Structures Design
วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง
Feasibility Study for Construction Project
วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)

4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)
18 หน่วยกิต

3(0-6-3)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
2(1-3-4)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต
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263429
263452
263459
263492
263xxx
263xxx
xxxxxx

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพิเศษ
Special Structure Design and Construction
การบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management
เทคนิคก่อสร้างและการควบคุม
Construction Techniques and Supervision
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Project
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

2(1-3-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(0-4-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
263491
263496
หมายเหตุ

การฝึกงาน *
Professional Training *
สหกิจศึกษา *
Co – operative Education *
* ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101
ภาษาไทยในชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน
ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving message, speaking and writing in
Thai for delivering message, proper daily life communication
001102

ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น
การผลิตผลงานเชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields,
producing academic works
001103

ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
ค าศัพ ท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษขั้นพื้ นฐาน หลั ก การใช้ภาษาอังกฤษ
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ ื่นในชีวติ ประจาวัน
Fundamental level of English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English
usage in listening, speaking, reading and writing for communicating basic information regarding self
and others in daily life context
001104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
ค าศั พ ท์ ส านวน วลี แ ละไวยากรณ์ ภ าษาอั งกฤษขั้ น กลาง หลั ก การใช้ ภ าษาอั ง กฤษ
ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคยและการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
รอบตัว
Intermediate level English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English
usage in listening, speaking, reading and writing for communicating in familiar situations and
describing familiar matter
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001205

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Academic and Professional Communication
คาศัพ ท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ หลัก การใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟั ง
พูด อ่าน เขียน การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for communicating in academic and professional contexts
002101

การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ท างคอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต ซอฟแวร์ ส านั ก งาน
หลักการทาธุรกรรมพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้
ซอฟแวร์สานักงาน
Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic
commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software
002102

ความฉลาดทางดิจทิ ัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ
สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และนาเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมีจริยธรรมและเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
Principles of laws and ethics concerning information technology, principles of
information accessing and information, extracting information and presentation, ethical communication
according to laws concerning information technology and communication
003101

สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
3(2-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวิต การดารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
และวิถีชวี ิตพืน้ ถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการดาเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวิต
ในสั งคมและชุมชน การจัด การทางสุ ขภาพทางกายและจิต ใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการ
ท างานร่วมกั บ ผู้อื่ น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้ อื่น การแสดงออกถึงพฤติก รรมทางด้ านคุ ณ ธรรม
จริยธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวติ ประจาวัน
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Life philosophy, living on social and cultural diversity, history and local way of life,
Phayao studies, aesthetics of living, environmental management for earning a living, physical
health, mental health management, roles and duties in cooperative works, persuasion, proper code
of morality and ethics, laws in daily life
003102

การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
ปรัชญาการคิด หลักการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ หลักการทางานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติ บโต
การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิดทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ทัก ษะการคิ ด อย่างมี วิจารณญาณ ทั ก ษะการสื่อ สาร และทั ก ษะการเรีย นรู้ต ลอดชีวิต
ที่จาเป็นสาหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล
Philosophy of thinking, Principles of critical and analytical thinking, creative thinking,
collaboration, communication, lifelong learning and growth mindset, development of social skills,
personality and expression in society, thinking skills, creative thinking, communication skills and
lifelong learning for future, personal financial skill
003203

เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การทางานร่วมกันเป็นทีม
จิตวิทยาการทางานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ และ การดาเนินการ
ตามแผนในการท างานเป็ น ที ม สิ ท ธิ แ ละหน้ า ที่ ข องตนเองตามกฎหมายในการด ารงชี วิ ต ในสั ง คม
การร่วมมือ และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม
ความตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับในความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ ื่น
Community learning skills, study of the culture and way of life of the community,
collaboration, psychology of collaboration, public expression, planning, strategy formulating and
implementing plan in collaborative works, human rights and obligation, cooperation and adaptability
to changing environment, responsible citizens, awareness of value and importance of Thai identity,
acceptance of cultural diversity and respect for others
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การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
1(0-2-1)
Health Environment and Community Management
ความรอบรู้ท างด้านสุ ขภาพ การวิเคราะห์ ปัญ หาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภั ย
ในการดารงชีวิต การค้นหาปัญ หาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและดาเนินโครงการทางด้าน
สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีสว่ นร่วม ความเป็นผู้นาด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Knowledge of health, analysis of one’s health problems, safety in living, searching
for community’s environmental problems, collaborative planning and lauching environmental health
project in community, leadership in health, environment and communityof Thai identity, acceptance
of cultural diversity and respect for others
003305

กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและทาธุรกรรมทางการเงิน
ส าหรับ ผู้ ป ระกอบการคุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ น ผู้ ป ระกอบการยุ ค ดิ จิ ทั ล การใช้ เครื่อ งมื อ วัด ส าหรั บ
ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ คุณธรรม จริยธรรมของผูป้ ระกอบการยุคดิจทิ ัล
Basic knowledge of digital age entrepreneurs, financial planning and transaction for
entrepreneurs, qualities of digital age entrepreneurs, usage of measuring tools for digital age
entrepreneurs, design thinking process, concepts of developing new products using design thinking
process, ethics for digital age entrepreneurs
003306

บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
3(0-6-3)
Integration for Professional Innovation
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบ
และสร้า งนวั ต กรรมทางวิ ชาชี พ ด้ ว ยกระบวนการคิ ด เชิงออกแบบ และการสร้า งสรรค์ แ นวคิ ด เชิ ง
นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained from general education courses for professional
activities, designing and developing professional innovation using design thinking process, creating
concepts of professional innovations
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ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ทีม่ ีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing skills
related to students discipline
226111

หลักการแกปญหาและการเขียนโปรแกรมเบื้องตน
2(1-2-3)
Principles of Problem Solving and Basic Programming
ผังมโนภาพ ตรรกะและขั้น ตอนพื้ น ฐานเพื่ อ การเขีย นโปรแกรม การวิเคราะหปญหา
กระบวนการในการหาคาตอบ ผลลัพธที่ตองการ การวางแผนและออกแบบการเขียนโปรแกรมโดยใชผัง
งานและรหัสเทียม
Mind map, logic and basic procedure for programming, problem analysis, finding
outcome methodology, acquiring result, plan and design using flowchart and pseudo code
241153

คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Mathematics
ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ และการประยุกต์อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดี ยว
เทคนิคการหาปริพันธ์และการประยุกต์ พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ เส้น ระนาบ ผิวในปริภูมิ สามมิติ
แคลคูลัสเบือ้ งต้นของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
Limit, continuity, derivative of one variable functions and its applications, integration
of real-valued function, techniques of integrations and its application, vector algebra in three
dimensional space, line, plane and surface in three dimensional space, fundamental calculus of
real-valued functions of several variables and their applications, matrices and system of linear
equations
242107

ความรู้พื้นฐานทางเคมี
3(2-3-6)
Fundamental of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก ธาตุเรพริเซนเททิิฟ อโลหะ โลหะ
ทรานซิซัน พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว
สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า
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Matter and measurement, atomic structure, periodic system, representative
elements, metal, nonmetal and transition elements, chemical bonding and molecular structure,
stoichiometry, chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions, chemical kinetics, chemical
equilibrium, acids and bases, electrochemistry
244108

หลักฟิสิกส์
3(2-3-6)
Principle of Physics
การเคลื่ อ นที่ แ บบเปลี่ ย นต าแหน่ ง ใน 1 และ 2 มิ ติ การเคลื่ อ นที่ แ บบหมุ น งานและ
พลังงาน กลศาสตร์ของอนุภาคแข็งแกร่ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ ของของไหล การสั่นสะเทือนและ
เสียง ระบบเลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์และกลจักร
ความร้อน ทฤษฎีจลน์ ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้า
บนตัวนาแบบต่างๆ การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก
กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งกาเนิดสนามแม่เหล็ก
เวกเตอร์ส นามแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ แหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน
Motion in 1 and 2 dimensions, circular motion, work and energy, rigid-body
mechanics, properties of matter, fluid mechanics, wave-vibration and sound, lens, properties of
light, heat and ideal gas system, thermodynamics, kinetic theory of gases and heat engines,
electrostatic, charges and electrical force, vector of electrical field from charges on various
conductors, electrical field from Gauss’s law, potential, capacitance and dielectric materials, current
and resistance, direct current circuits, magnet and source of magnetic field, vector of magnetic field
and Faraday’s law, source of alternative current, alternative current circuits, fundamental
electronics
247108

สถิติพ้นื ฐานและความน่าจะเป็น
3(3-0-6)
Basic statistic and Probability
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าความคาดหมาย การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่
ต่อเนื่องและต่อเนื่อง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรม
Probability theory, random variables, expectation, probability distribution of discrete
and continuous random variables, sampling technique, statistical inference, analysis of variance,
regression and correlation, and engineering application
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สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statics
ผลลัพ ธ์ของระบบแรง สมดุลของอนุภาคและวัตถุ แข็งเกร็ ง เสถีย รภาพของโครงสร้าง
การวิเคราะห์โครงข้อหมุน การวิเคราะห์แรงแผ่กระจายบนคาน ความเสียดทาน จุดเซ็นทรอยด์ โมเมนต์
ความเฉื่อย พลศาสตร์เบื้องต้น
Resultant of force systems, equilibrium of a particle and a rigid body, stability of
structures, analysis of trusses, distributed force analysis of beams, friction, centroid, moments of
inertia, introduction to dynamics
263104

เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
3(2-3-6)
Civil Engineering Drawing
การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ และการเขียนภาพพิกทอเรียล
การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพช่วย และภาพแผ่นคลี่
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น การเขียนแบบและรายการประกอบแบบในงานวิศวกรรมโยธา
Orthographic projection, orthographic drawing, pictorial drawing, dimensioning and
tolerancing, section views, auxiliary views and skin drawing, preliminary computer-aid drafting,
drawing and specification in civil engineering
263105

แนวคิดเบื้องต้นทางวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
Introduction to Civil Engineering
งานทางวิศวกรรมโยธา บทบาทของวิศวกรโยธา อุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม
โยธา ระบบโครงสร้างและวิธีการก่อสร้างในเบือ้ งต้น วิศวกรรมปฐพี เบือ้ งต้น แหล่งน้า ขนส่งและจราจร
การส ารวจทางวิศวกรรมเบื้องต้น จรรยาบรรณสาหรับ วิศ วกรโยธา วิศวกรรมโยธากั บ การพั ฒ นา
ที่ยั่งยืน
Civil engineering works, roles of civil engineers, civil engineering measures and
instruments, preliminary systems of structures and construction methods, introduction to
geotechnical engineering, water resources, transport and traffic, basic engineering servey, ethics
for civil engineers, civil engineering and sustainable development
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การสารวจ
3(2-3-6)
Surveying
หลักการงานสารวจ เครื่องมือในงานสารวจ งานระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้อง
วั ดมุ ม การวั ดระยะทางและทิ ศทาง ความคลาดเคลื่ อนในงานส ารวจ ความคลาดเคลื่ อนที่ ยอมรั บได้
การปรับแก้ข้อมูล การคานวณมุมแบริ่งส์และแอทซิมัท งานวงรอบ ระบบพิกัด การสารวจรังวัดแผนที่
ภูมปิ ระเทศ เส้นชั้นความสูง พืน้ ที่และปริมาตร การเขียนแผนที่ ปฏิบัติงานสารวจพืน้ ฐาน
Principles of surveying, survey instruments, leveling, principles and applications of
theodolites, distance and direction measurements, errors in surveying, acceptable error, data
correction, bearings and azimuths calculation, traverse, coordinate systems, topographic surveying,
contour line, area and volume, map plotting, basic field works
263207

คุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุวิศวกรรม
3(2-3-6)
Properties and Behaviors of Engineering Materials
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่มวัสดุ
ที่ ส าคั ญ ท างวิ ศ วกรรม โลหะ พ อลิ เ มอร์ เซรามิ ก และวั ส ดุ ผ สม แผนภู มิ ส มดุ ล เฟ สและ
การแปลความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสื่อมสภาพของวัสดุ พฤติกรรมและคุณสมบัติพ้ืนฐาน
ของวัสดุทางวิศวกรรมโยธา การตรวจสอบและการทดสอบเหล็กและเหล็กเสริม ไม้ อิฐ ยางมะตอย
และชิ้นส่วนโครงสร้างสาเร็จรูป การปฏิบัติทดสอบวัสดุตามมาตรฐานสากลและการรายงานคุณสมบัติ
ของวัสดุ
Relationship between structures, properties, production processes and applications of
main groups of engineering materials, metals, polymers, ceramics and composites, phase
equilibrium diagrams and their interpretation, mechanical properties and materials degradation,
fundamental behaviors and properties of civil engineering materials, inspecting and testing of steel
and rebar, wood, brick, asphalt, and precast structural components, practicing in standard material
tests of civil engineering materials and properties report
263211

กาลังวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
แรง ความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุค
อัตราส่วนปัวซง ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ แรงบิด ชิ้นส่วนรับแรงอัดและแรงดึง แผนภาพแรงเฉือน
และโมเมนต์ดัด ความเค้นในคาน การแอ่นตัวของคาน ความเค้นรวม วงกลมของมอร์ การโก่งเดาะของเสา
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Forces, stresses, strains, stress and strain relationships, Hooke’s law, Poisson’s ratio,
thermal stresses, torsion, compression and tension members, shear and bending moment diagrams,
stresses in beams, deflection of beams, combined stresses, Mohr’s circle, buckling column
263213

การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3(3-0-6)
Structural Analysis I
พื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง ระบบโครงสร้าง แรงกระทาบนโครงสร้าง แรงลมและ
แรงแผ่ น ดิ น ไหว แรงปฏิ กิ ริ ย าที่ ฐ านรองรั บ การจ าแนกโครงสร้ า ง แรงภายในโครงสร้ า งดี เ ทอร์
มิเนทสถิ ตย์ เส้น อิท ธิ พ ลส าหรับ โครงสร้างดีเทอร์มิ เนท การโก่งของโครงสร้างดีเทอร์มิเนทด้วยวิธี
เรขาคณิต งานสมมติ พลังงานความเครียด
Fundamental of structural analysis, structural systems, applied load on structures,
wind and earthquake loadings, support reactions, classification of structures, internal forces in
statically determinate structures, influence lines for determinate structures, deflections of
determinate structures by methods of geometry, virtual work, strain energy
263214

การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3(3-0-6)
Structural Analysis II
หลักการในการวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท วิธีเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง สมการ
สามโมเมนต์ วิธี พ ลั งงาน วิธี มุ มหมุ นและระยะโก่ ง วิธี ก ระจายโมเมนต์ การวิเคราะห์ แบบเมตริก ซ์
เบือ้ งต้น พลศาสตร์โครงสร้างเบือ้ งต้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วเิ คราะห์โครงสร้าง
Principles of indeterminate structures analysis, methods of consistent deformations,
three-moment equation, energy method, slope and deflection method, moment distribution
method, introduction to matrix analysis, introduction to structural dynamics, structural analysis using
computer program
263216

คอนกรีตเทคโนโลยี
3(2-3-6)
Concrete Technology
ประวัติ การผลิต สมบัติทางเคมี และประเภทของปูนซีเมนต์ ปฏิกิริยาไฮเดรชัน สมบัติของ
มวลรวม สารเคมีผสมเพิ่ม คอนกรีตสด การทางานเกี่ยวกับคอนกรีต การบ่มคอนกรีต กาลังของคอนกรีต
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพ คอนกรีตผสมเสร็จเชิงพาณิชย์ในปัจจุบัน มวลรวมรี
ไซเคิลในคอนกรีต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุประสานทดแทนซีเมนต์ และการทดสอบปูนซีเมนต์ มวล
รวม และคอนกรีตตามมาตรฐาน
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History, manufacturing process, chemical properties, and types of cement, hydration,
properties of aggregates, admixtures, fresh concrete, concrete construction practice, curing of
concrete, strength of concrete, mix design, quality control, commercial ready mixed concrete,
recycled aggregate in concrete, introduction to supplementary cementitious materials, and standard
testing method for cement aggregate and concrete
263241

วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
Transportation Engineering
องค์ประกอบหลักและลักษณะเฉพาะของระบบขนส่ง หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมขนส่ง
และการวางแผนการขนส่ง แนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบทางกายภาพของระบบขนส่ง การออกแบบสิ่ง
อานวยความสะดวกสาหรับคนเดินเท้าและจักรยาน การตรวจสอบและอานวยการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
และท่าเรือ การเชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบ หลักการเบือ้ งต้นของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
Main components and specific characteristics of transportation systems, basic principles of
transportation engineering and transportation planning, basic concepts in physical design of transportation
systems, facility designs for pedestrians and bicycles, inspection and uses of public transport systems and
ports, connectivity of muti-modal transportation, introduction to logistics and supply chain
263254

การประมาณราคาก่อสร้าง
2(1-3-4)
Construction Cost Estimation
หลักการประมาณราคา การประมาณราคาเบื้องต้น การประมาณราคาโดยละเอียด การ
ถอดปริมาณงานส าหรับ งานดิน งานโครงสร้าง งานสถาปั ตยกรรม งานระบบไฟฟ้ าและสุ ขาภิบ าล
มาตรฐานการวัดปริมาณงาน การวิเคราะห์อัตราผลผลิต บัญชีปริมาณวัสดุ
Concept of cost estimation, preliminary cost estimation, detail cost estimation,
quantities take off for earthwork, structural work, architectural work, electrical and sanitary work,
standard method of measurement, productivity analysis, bill of quantity
263266

แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
2(1-3-4)
Building Information Modeling
ความรู้เบื้ อ งต้ น ของแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร กระบวนการพั ฒ นาแบบจ าลอง
แบบจาลองงานสถาปัตยกรรม แบบจาลองงานโครงสร้าง แบบจาลองระบบประกอบอาคาร การตรวจสอบ
การชนกันของแบบจาลอง การประยุกต์ใช้แบบจาลองในการประมาณราคา การบูรณาการแบบจาลอง
กับเทคโนโลยีโลกเสมือน
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Introduction for building information modeling, model development processes,
architectural model, structural model, building system model, model crash detection, model
application for cost estimation, integration model with virtual reality technology
263271

ชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic
คุ ณ สมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ ความดันชลศาสตร์ การเคลื่อนที่ของของไหล
สมการการไหลต่อเนื่อง สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและแรงในการเคลื่อนที่ของของไหล แรงลอยตัว
และเสถียรภาพการลอยตัวในของไหล การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงของการไหลของของไหล
การไหลคงที่ แบบไม่ยุ บ ในท่อ ทางน้าเปิดเบื้องต้น พื้นฐานการไหลแบบไม่คงที่ การวัดของไหลและ
เครื่องมือวัด
Fluid properties, fluid statics, hydraulic pressure, fluid flow, continuity equation,
energy equation, momentum and forces in fluid flow, buoyancy, floatation and stability,
dimensional and similitude analysis, steady incompressible flow in pipes, preliminary open
channels, fundamental of unsteady flow, flow measurement and instrument
263273

หลักอุทกวิทยา
3(3-0-6)
Principles of Hydrology
อุทกวิทยาเบื้องต้น วัฏจักรของน้า ภูมิอากาศกับอุทกวิทยา น้าจากอากาศ กระบวนการ
ดักและการกักขังบนผิวดิน การระเหย การคายน้า และการคายระเหย การสูญ เสียของน้าผิวดินและ
การซึ ม น้ าท่ าและการวั ด น้ าท่ า ไฮโดรกราฟ กราฟหนึ่ งหน่ วยน้ าท่ า การเคลื่ อ นตั วของน้ าหลาก
การวิ เคราะห์ ค วามถี่ ข องน้ าหลาก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งน้ าฝนและน้ าท่ า น้ าใต้ ดิ น เบื้ อ งต้ น การ
ตกตะกอนในทางน้า ความน่าจะเป็นในงานอุทกวิทยา การประยุกต์ใช้อุทกวิทยา
Introduction to hydrology, hydrologic cycle, climate and hydrology, precipitation,
interception process and depression storage, evaporation, transpiration and evapotranspiration,
losses in surface water and infiltration, stream flow and its measurement, hydrograph, unit
hydrograph, flood routing, flood-frequency analysis, rainfall-runoff relationship, preliminary
groundwater, sediment in flow channel, probability in hydrology, applications of hydrology

38
263317

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-8)
Reinforced Concrete Design
น้าหนักบรรทุก แรงโน้มถ่วงของโลก แรงลม แรงแผ่นดินไหว การรับแรงอัด แรงดัด แรงเฉือน
แรงบิด แรงยึดเหนี่ยว และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรง การออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีกาลังประลัย การเสริมเหล็กโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว การฝึกปฏิบัติ
ออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เตรียมรายการคานวณ จัดทาแบบโครงสร้าง
Loads gravity load, wind load, earthquake load, fundamental compression, flexure,
shear, torsion, bond and interaction among forces, design of reinforced concrete structural
components by working stress and ultimate strength design concepts, seismic reinforcement
detailing, practice in reinforced concrete building design, calculation report preparation, structural
drawing
263318

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
4(3-3-8)
Timber and Steel Structures Design
การวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก องค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด
คาน เสา-คาน คานวัสดุผสม รอยต่อ โครงสร้างชั่วคราว แบบหล่อ วิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีตัวคูณ
ความต้านทานและน้าหนักบรรทุก การปฏิบัติออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก เตรียมรายการคานวณ
และจัดทาแบบก่อสร้าง
Analysis and design of timber and steel structures, tension and compression
members, beams, beam-column, composite beams, connections, temporary structure, formwork,
ASD and LRFD methods, practicing in steel and timber design calculation report preparation, and
construction drawing
263331

ปฐพีกลศาสตร์
4(3-3-8)
Soil Mechanics
หินและแร่ วัฎจักรของหินและกระบวนการผุพัง โครงสร้างหิน แผนที่ภูมิประเทศและแผน
ที่ธรณีวิท ยา งานสนามของหิน แร่ และโครงสร้างทางธรณี วิทยา การก าเนิดดิน การจาแนกดินทาง
วิศวกรรม คุณสมบัติทางดัชนี การบดอัดดิน การซึมผ่านและการไหลของน้าในดิน หลักการเกี่ยวกับ
ความเค้นประสิท ธิ ผลในดิน การกระจายของความเค้น คุณ สมบัติในการต้านทานแรงเฉือนของดิน
ทฤษฎีการอัดตัวคายน้า การเจาะสารวจดิน การทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของดิน การทดสอบการบดอัด
การทดสอบค่าความหนาแน่นในสนาม ซีบีอาร์ การทดสอบความสามารถในการให้น้าซึมผ่าน การทดสอบ
กาลังรับเฉือนของดินในห้องปฏิบัติการ การทดสอบการอัดตัวคายน้า
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Rock and minerals, rock cycles and weathering process, rock structures, topographic
and geologic maps, field work on rocks minerals and geologic structures, soil formation, soil
classification, index properties of soil, compaction, permeability and seepage of soil, principles of
effective stresses within a soil mass, stress distribution, shear strength of soil, consolidation theory,
soil exploration, soil exploration, basic properties of soil testing, compaction test, field density test,
CBR, permeability test, laboratory tests for determining shear strength of soil, consolidation test
263333

วิศวกรรมฐานราก
3(2-3-6)
Foundation Engineering
การส ารวจใต้ ดิน ก าลั งแบกทานของฐานราก การออกแบบฐานรากตื้ นและฐานราก
เสาเข็ม การวิเคราะห์การทรุดตัวของฐานราก ปัญหาเกี่ยวกับแรงดันดิน โครงสร้างกันดินและกาแพงกันดิน
แบบเข็มพืด การปรับปรุงดินเบื้องต้น การขุดดินแบบเปิดจากผิวและการขุดดินแบบค้ายัน เสถียรภาพ
ของลาดดิน การฝึกหัดออกแบบ
Subsurface investigation, bearing capacity of foundation, shallow and pile foundation
design, settlement analysis of foundations, earth pressure problems, retaining structures and sheet pile
walls, elementary of soil improvement, open cut and braced cut, slope stability, design practices
263342

วิศวกรรมการทาง
3(2-3-6)
Highway Engineering
พัฒนาการของถนน ขัน้ ตอนการดาเนินการด้านงานทาง การวางแผนงานทาง การสารวจ
เส้น ทาง การออกแบบทางเรขาคณิ ต ของทาง องค์ ป ระกอบของโครงสร้างถนน การออกแบบและ
การระบายน้าของผิวทาง การวิเคราะห์ตัวแปรด้านการจราจร การออกแบบระบบสัญญาณไฟจราจร
การควบคุมและเทคนิคการก่อสร้างถนนและสะพาน ความเสียหายและการบารุงรักษาผิวทาง
Highway development, highway operation process, highway planning, route survey,
geometric design of highway, components of highway structures, pavement designs and its
drainage, traffic variable analysis, traffic signal system design, construction operations and
techniques of highway and bridge, distress and maintenance of pavements
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การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง
2(1-3-4)
Feasibility Study for Construction Project
แนวคิด และหลัก การของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กฎหมายที่เกี่ย วข้องในงานก่ อสร้าง
รายได้หรือผลประโยชน์ของโครงการ ต้นทุนของโครงการ การวิเคราะห์การลงทุนโครงการ รายงาน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Concepts and principles of engineering economic, construction related laws,
project revenue or benefit, project cost, project investment analysis, feasibility study report
263371

กลศาสตร์ของไหล
4(3-3-8)
Fluid Mechanics
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ การเคลื่อนที่ของของไหล สมการการไหลต่อเนื่อง
สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและแรงในการเคลื่อนที่ของของไหล การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึ ง
ของการไหลของของไหล การไหลคงที่แบบไม่ยุบในท่อ ทางน้าเปิดเบื้องต้น พื้นฐานการไหลแบบไม่คงที่
การวัดของไหลและเครื่องมือวัด ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาหลักการของกลศาสตร์ของไหล ของไหล
สถิต การไหลผ่านท่อและทางน้าเปิด การวัดการไหลในท่อและทางน้าเปิด
Fluid properties, fluid statics, fluid flow, continuity equation, energy equation,
momentum and forces in fluid flow, dimensional and similitude analysis, steady incompressible flow
in pipes, preliminary open channels, fundamental of unsteady flow, flow measurement and
instruments, experiments for studying of fluid mechanics principles, fluid statics, flow in pipe and
open channel, flow measurement in pipe and open channel
263375

วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
การประยุ กต์หลัก การของของไหลเพื่อออกแบบและการดาเนิน งานด้านวิศวกรรมชล
ศาสตร์ การออกแบบอ่างเก็บ น้า เขื่อน ฝายและโครงสร้างกั กน้า ทางระบายน้าล้น อาคารประกอบ
ต่างๆ ของเขื่อน การวิเคราะห์ระบบท่อและการออกแบบท่ อส่งน้า การไหลในน้าเปิด ระบบชลประทาน
การจัดการน้าท่วมและระบบระบายน้า แรงน้ากระแทก เครื่องสูบน้าและกังหันน้า แบบจาลองชลศาสตร์
Application of fluid mechanics for design and operating in hydraulic engineering,
design of reservoir, dam, weir and water retention structure, spillway, hydraulic structure of dam
and irrigation system, pipe system analysis and design, open channel flow, irrigation system, flood
management and drainage system, water hammer, pump and turbine, hydraulic model
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263419

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(2-2-5)
Prestressed Concrete Design
หลักการขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุ ความเค้นที่ยอมให้ การวิเคราะห์
ความเค้น การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตอัดแรง การแอ่นตัวของคาน การสูญ เสียแรงอัดในคาน
กาลังประลัยของคาน การออกแบบเสาเข็มอัดแรง การออกแบบคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็กภายหลัง
Principles of pre-stressing members, properties of material, allowable strength,
stress analysis, pre-stressed member design, deflection of pre-stressed beam, loss of pre-stress
in beam, ultimate strength of beam, pre-stressed pile design, design of post-tension prestressed
concrete
263420

การออกแบบอาคาร
3(2-2-5)
Building Design
ประเภทของอาคารและประโยชน์ ใ ช้ ส อย ระบบโครงสร้ า งของอาคาร ปั จ จั ย และ
ข้อกาหนดการออกแบบอาคาร กฎหมายควบคุมอาคาร มาตรฐานสถาปัตยกรรมของอาคาร ระบบ
วิศวกรรมในอาคาร การจาลองและวิเคราะห์โครงสร้าง การเตรียมรายการคานวณและแบบ
Types of building and usage, structural system of building, factors and criterion for
building design, building codes, architectural builing standards, engineering systems in building,
model and structural analysis, preparation of calculation report and drawings
263425

ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต
3(3-0-6)
Durability of Concrete Structures
การเสื่อมสภาพของคอนกรีต การหดตัวพลาสติก การหดตัวด้วยตัวเอง การหดตัวแห้ง
รอยร้าวจากเนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ ปฏิ กิ ริย าอั ล คาไลซิ ลิ ก า คาร์บ อเนชัน การกั ด กร่อ นเนื่ อ งจากกรด
การกั ด กร่อ นเนื่อ งจากซัล เฟต การกั ดกร่อนของเหล็ ก เสริมเนื่ องจากคลอไรด์ คอนกรีต ในสภาวะ
แวดล้ อ มทะเล แนวคิ ด การออกแบบความคงทนและอายุ ก ารใช้งานของโครงสร้ างคอนกรีต วัส ดุ
ประสานทดแทนซีเมนต์เพื่อเพิ่มความทนทาน
Deterioration of concrete, plastic shrinkage, autogenous shrinkage, drying shrinkage,
temperature cracking, alkali-silica reaction, carbonation, acid attack, sulfate attack, chloride
induced steel corrosion, concrete in marine environment, fundamental concepts for durability design
and service life of concrete structures, supplementary cementitious materials for improving
durability
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วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Earthquake Engineering
พลศาสตร์ของโครงสร้างที่มีระดับขั้นความเสรีเดียวและความเสรีหลายขั้น รูปร่าง และ
ความถี่ ก ารสั่ น ธรรมชาติ ข องโครงสร้ า ง เครื่ อ งมื อ วั ด การสั่ น สะเทื อ น สเปคตรั ม การตอบสนอง
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบรับแรงแผ่นดินไหว
Dynamics of single-degree-of-freedom and multi-degree-of-freedom structures,
natural mode shapes and frequencies of structures, vibration measurement instruments, response
spectrum, structural analysis using computer program, principles of seismic design
263427

คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
Applied Mathematics in Civil Engineering
ผลเฉลยของสมการพี ชคณิ ตและสมการอดิศัย การประมาณค่าและการปรับ เส้นโค้ง
การแก้ ระบบสมการเชิ งเส้ น อนุ กรมฟู เรี ยร์ สมการเชิ งอนุ พั นธ์ สามั ญ ทางวิ ศวกรรมโยธา การแปลง
ลาปลาซ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้ งต้น
Solution of algebraic and transcendental equations, interpolation and curve fitting,
solutions of linear systems, Fourier series, ordinary differential equations in civil engineering, laplace
transform, numerical solution of differential equation, introduction to partial differential equation
263428

การเสริมกาลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
3(2-3-6)
Strengthening of Reinforced Concrete Structures
บทนา วัสดุเสริมกาลัง เทคนิคการเสริมกาลัง การวิเคราะห์โครงสร้างเบือ้ งต้น การเสริมกาลัง
รับแรงดัด การเสริมกาลังรับแรงเฉือน การเสริมกาลังรับแรงอัดหรือแรงอัดและแรงดัดร่วมกัน การให้
รายละเอียดการเสริมกาลัง
Introduction, strengthening materials, strengthening techniques, basic structural
analysis, flexural strengthening, shear strengthening, strengthening of members subjected to axial
force or combined axial and bending forces, FRP reinforcement details
263429

การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพิเศษ
2(1-3-4)
Special Structure Design and Construction
หลักการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้ น การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการวิเคราะห์
โครงสร้างพิเศษ หลักการพิจารณาการออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพิเศษ กรณีศึกษา
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คลังสินค้า โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอปล่อง นั่งร้านหรือค้ายันชั่วคราว แบบหล่อคอนกรีตสาหรับเสา
หรือคาน
Principles of structural analysis, computer application for analysis of special
structures, general design considerations, construction supervision of special structures, case
studies of warehouses, chimney tower structures, temporary scaffolding or bracing, concrete
formwork for columns or beams
263435

การปรับปรุงดินเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Soil Improvement
คุ ณ สมบั ติ ท างวิ ศ วกรรมของดิ น ส าหรั บ น ามาใช้ เป็ น วั ส ดุ ฐ านรากและวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง
การปรับปรุงคุณภาพพื้นดินทางวิศวกรรมเบื้องต้น การปรับปรุงดินทางกายภาพและทางเคมี พื้นฐาน
การปรับปรุงดินด้วยวิธีเชิงกลและวิธีทางชลศาสตร์ ภาพรวมการเสริมกาลังดิน
Engineering properties of soils used as foundation and construction materials,
introduction to engineering ground improvement, physical and chemical soil modification, basic of
mechanical and hydraullic modifications, overview of soil reinforcement
263437

การออกแบบผิวทาง
3(2-2-5)
Pavement Design
หลักการของโครงสร้างทางหลวงและสนามบิน ชนิดของผิวทางและน้าหนักล้อรถ ความ
เค้นในผิวทางแบบยืด หยุ่นและแบบแข็งเกร็ง คุณ สมบัติ ขององค์ ป ระกอบผิวทางของทางหลวงและ
สนามบิน วิธีการออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและแข็งเกร็งของทางหลวงและสนามบิน การระบายน้า
ของผิวทาง วิธีการก่อสร้างและการบารุงรักษา
Principles of highway and airport pavement, pavement types and wheel loads,
stresses in flexible and rigid pavements, properties of pavement components for highways and
airports, design methods of flexible and rigid pavement for highways and airports, pavement
drainage, construction methods and maintenance
263438

เทคโนโลยีธรณีของทางรถไฟแบบมีหนิ โรยทางเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction of Geotechnology of Ballasted Rail Tracks
โครงสร้างฐานรากรางรถไฟ คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของหินโรยทาง การเสื่อมสภาพ
ของหินโรยทาง การปนเปื้อนของหินโรยทาง การซ่อมบารุงรักษาทางรถไฟ การปรับปรุงโครงสร้างฐาน
รากรางรถไฟด้วยแผ่นใยสังเคราะห์
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Railway substructures, geotechnical properties of ballast, Ballast deterioration, fouling
ballast, track maintenance, improvement of railway substructures using geosynthetics
263444

วิศวกรรมจราจร
3(3-0-6)
Traffic Engineering
องค์ประกอบหลักของการจราจร ความเร็ว ปริมาณจราจร ทฤษฎีเบื้องต้นของการไหล
ของกระแสจราจร เวลาและความล่ า ช้ า ในการเดิ น ทาง ที่ จ อดรถ องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานส าหรั บ
การออกแบบถนน การออกแบบระบบควบคุมการจราจรที่ทางแยก ความปลอดภัยของบนท้องถนน
Traffic components, speed, traffic volume, fundamental of traffic flow theory, travel
time and travel delay, parking, designs of traffic control systems at intersections, road safety
263446

วิศวกรรมขนส่งทางรางเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Railway Engineering
ประวัติของการพัฒนาการขนส่งทางราง หลักการพื้นฐานและลักษณะการเดินรถทางราง
กฎเกณฑ์ของความปลอดภัยในระบบราง องค์ประกอบของระบบราง โครงสร้าง ระบบล้อเลื่อน ระบบ
อาณัตสัญญาณและการสื่อสาร การก่อสร้างและการบารุงรักษาทางรถไฟ
History of rail transport development, fundamentalprinciple and characteristics of rail
operations, rules of safety in rail system, composition of rail system, structures, rolling stocks,
signaling and communication systems, construction and maintenance of railway
263447

ระบบขนส่งอัจฉริยะเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Intelligent Transportation Systems
ประวัติความเป็นมา การพัฒนา ความสาคัญของระบบขนส่งอัจฉริยะ ประเภทของระบบ
ขนส่ งอั จ ฉริ ย ะซึ่ งประกอบด้ ว ยระบบการจั ด การจราจร ระบบแนะน าการเดิ น ทาง ระบบควบคุ ม
ยานพาหนะ ระบบปฏิบัติการรถเชิงพาณิชย์ ระบบการจัดการรถสาธารณะ และระบบช่วยในการขนส่ง
ในเขตชนบท ประโยชน์และการนาไปใช้ของระบบขนส่งอัจฉริยะ
History, development, importance of intelligent transportation systems (ITS),
categories of ITS including advanced traffic management, traveler information, vehicle control,
commercial vehicle operation, public transportation, and rural transportation assistance systems,
benefits of ITS and its application
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การบริหารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
แนวคิดและหลักการของการบริหารโครงการ การจัดทาและส่งมอบโครงการ องค์ก ร
ในงานก่อสร้าง การวางแผนโครงการ สายงานวิก ฤติ (ซีพีเอ็ม) การจัดการทรัพ ยากร การตรวจวัด
ความก้าวหน้า เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบคุณภาพ
Concept and principle of project management, project delivery systems, project
organization, site layout, project planning, critical path method (CPM), resource management,
progress measurement, construction equipment, construction safety, quality system
263459

เทคนิคก่อสร้างและการควบคุม
2(2-0-4)
Construction Techniques and Supervision
เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานสาหรับงานคอนกรีต งานคอนกรีตเสริมเหล็ก
และงานเหล็กรูปพรรณ บทบาทและคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจงานให้เป็นไปตาม
รูปแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง การทารายงานการก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคาร
สาธารณะ คอนกรีตอัดแรงหล่อสาเร็จรูป ป้ายโฆษณา อัฒจันทร์ เสารับส่งสัญญาณวิทยุหรือโทรทัศน์
Construction techniques and supervision for concrete work, reinforced concrete work
and structural steel work, roles and qualifications of construction supervisor, inspection following
drawing and specification, construction report, construction project case study of public building,
prestressed concrete, billboard structure, stands, radio or television transmission tower
263464

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Geographic Information System for Civil Engineering
ทฤษฎีและปฏิบัติการนาเข้าข้อมูลไปสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการฐานข้อมูล
เชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับงานทางวิศวกรรมโยธา
Theories and practice of GIS data input, area-base data management, data analysis,
application of geographic information system for civil engineering
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การสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
3(2-2-5)
Photogrammetric Surveying
พื้นฐานของภาพถ่ายทางอากาศ กล้องและภาพถ่าย การวางแผนการบินเพื่อถ่ายภาพ
เรขาคณิตของภาพถ่าย วิธีการถ่ายภาพทางอากาศ การเชื่อมต่อภาพ การปรับแก้ความเอียงภาพ แผนที่
ภาพออโธ การเขียนแผนที่มุมมองสามมิติ
Basic concepts of photogrammetry, cameras and photography, flight planning, geometry of
photograph, photogrammetric methods, mosaic, rectification, orthophotography, stereoscopic plotting
263474

วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3(3-0-6)
Water Supply and Sanitary Engineering
แหล่งน้าดิบ มาตรฐานคุณภาพน้าดื่ม ความต้องการเชิงคุณภาพ ระบบการจ่ายน้าประปา
เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้า ตะแกรง การตกตะกอน การกรอง การกาจัดความกระด้าง การกาจัดเหล็ก
การควบคุมรสและกลิ่น การออกแบบระบบท่อจ่ายน้า มลพิษทางน้า ระบบระบายน้าฝนและรวบรวมน้าเสีย
เบือ้ งต้น กระบวนการการบาบัดน้าเสีย ระบบบาบัดน้าเสียในอาคาร
Raw water source, drinking water standard, water quality demand, water supply
system, water quality improving technique, screen, sedimentation, filtering, softening, iron removal,
taste and odor control, design of water supply system, water pollution, introduction to rainfall
drainage and waste water collection system, wastewater treatment process, sewage systems in buildings
263476

วิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
Water Resources Engineering
แนวคิดในการวางแผนและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรแหล่งน้า การวิเคราะห์ระบบ
ทรัพยากรแหล่งน้าโดยแบบจาลอง การวางแผนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้า การก่อสร้างโครงการ
พัฒนาทรัพ ยากรน้า การประเมินโครงการพัฒนาทรั พยากรน้าทางด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์
การจัดการลุ่มน้า การจัดการน้าในลุ่มน้าด้วยแบบจาลอง การจัดการและการดาเนินงานน้าในเขื่อน โค้ง
กฏการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้า กรณีศกึ ษาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
Concepts of water resources system planning and analysis, water resources system
analysis by modeling, planning of water resources development projects, construction of water
resources development project, engineering and economic evaluation of water resources
development project, watershed management, water management on basin systems by modeling,
reservoir operation and management, reservoir rule curves, case studies of water resources
engineering
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วิศวกรรมการระบายน้า
3(3-0-6)
Drainage Engineering
หลักการและความสาคัญ ของการระบายน้า การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลระบายน้า
อัตราการไหล ปริมาณฝนและและน้าหลาก แบบจาลองน้าฝน-น้าท่า ปริมาณน้าสาหรับการออกแบบ
ทฤษฎีการระบายน้าบนผิวดิน-ใต้ดินและการออกแบบระบบ โครงข่ายระบบระบายน้า ปัญหาและการ
แก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้า
Principles and importance of drainage, drainage data measurement and analysis,
discharge, rainfall and runoff, rainfall-runoff model, design discharge, surface and sub-surface
water drainage theory and system design, drainage network system, drainage system problems
and improvement
263479

วิศวกรรมชลประทาน
3(3-0-6)
Irrigation Engineering
หลั ก การชลประทาน หลั ก ฟิ สิ ก ส์ ของน้ าในดิ น ความต้ อ งการน้ าของพื ชและปริม าณ
น้าชลประทาน เวลาในการให้ น้ า วิธี ก ารให้ น้ าชลประทานต่ าง ๆ การวางแผน การออกแบบ และ
การพั ฒ นาระบบชลประทาน การส่ งน้ าและการบ ารุ งรั ก ษาโครงสร้ า งในระบบส่ งน้ าชลประทาน
การบริหารและจัดการโครงการชลประทาน
Principles of irrigation, physics principle soil water, crop water requirement and
irrgation requirement, irrigation scheduling, methods of irrigation, planning, design and developing
irrigation system, operation and maintenance of infrastructure for irrigation systems, administration
and management of irrigation project
263493

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering
หั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจและทั น สมั ย ในงานวิ ศ วกรรมโยธา การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การวิ เคราะห์
ด้วยหลักวิชาการทางวิศวกรรมโยธา การนาเสนอความรูแ้ ละการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา
Interesting and new topics in civil engineering, data searching, data analysis based on
acadamic principles of civil engineering, presenting knowledges and application in civil engineering
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การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือ เอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in civil engineering in
private or government sectors
263492

โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
2(0-4-2)
Civil Engineering Project
การจัดทาโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับงานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนา
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา การนาเสนอโครงงาน การจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน
Conducting individual project on interesting topic of research, practical problem or
technology developing in area of civil engineering,project oral presentation, project report completion
263496

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co - operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา
ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in civil engineering as
an apprentice in private or government sectors
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชัน้ ปีที่ 4
2.5 เลข 5 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5 (ถ้ามี)
2.6 เลข 6 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 6 (ถ้ามี)
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 0 หมายถึง หมวดหมู่วชิ าพืน้ ฐาน
3.2 เลข 1 หมายถึง หมวดหมู่วชิ าโครงสร้าง
3.3 เลข 2 หมายถึง หมวดหมู่วชิ าโครงสร้าง
3.4 เลข 3 หมายถึง หมวดหมู่วชิ าปฐพี
3.5 เลข 4 หมายถึง หมวดหมู่วชิ าขนส่งและงานทาง
3.6 เลข 5 หมายถึง หมวดหมู่วชิ าบริหารงานก่อสร้าง
3.7 เลข 6 หมายถึง หมวดหมู่วชิ าสารวจและเทคโนโลยีอาคาร
3.8 เลข 7 หมายถึง หมวดหมู่วชิ าแหล่งน้า
3.9 เลข 9 หมายถึง หมวดหมู่วชิ าสัมมนา สหวิชา โครงงาน ฝึกงาน สหกิจศึกษา
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

1*

เลขบัตรประจา
ตัวประชาชน
นายณัฐพงศ์ ดารงวิริยะนุภาพ 3560700xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

2

นายธนกร ชมภูรัตน์

31201005xxxxx

รองศาสตราจารย์

3

นายปรีดา ไชยมหาวัน

35799003xxxxx

รองศาสตราจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

4

นายกิตติพงษ์ วุฒจิ านงค์

35001000xxxxx

รองศาสตราจารย์

5

นายปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

3609900xxxxx

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
M.Sc.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.

Civil Engineering
Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตร์

วศ.ม.
วศ.บ.
M.Sc.
M.Eng.
ชป.บ.
D.Eng.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
Irrigation
Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

University of Colorado at Boulder, USA.
University of Colorado at Boulder, USA.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Uinversity of California (Davis), USA.
Uinversity of California (Davis), USA.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Nagoya University, Japan
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2553
2552
2544
2541
2552
2548
2545
2552
2544
2541
2515
2514
2511
2563
2551
2546

50
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6

นายสมบูรณ์ เซี่ยงฉิน

เลขบัตรประจา
ตาแหน่ง
ตัวประชาชน
วิชาการ
35799000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

นายสุริยาวุธ ประอ้าย

55607900xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลาดับ

8*

ชื่อ – สกุล

นางขวัญสิรินภา
ธนะวงศ์

11004000xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ
วศ.ด.
วศ.บ.
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)
Ph.D.
M2
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.

9*

นายณพล ศรีศักดา

15099004xxxxx

อาจารย์

วศ.บ.
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)
D.Eng.
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549
2542

Civil Engineering
Mécanique Energétique
et Ingenierie
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมทางน้าและ
การจัดการ
วิศวกรรมทางน้าและ
การจัดการ
วิศวกรรมทรัพยากรน้า

Université de Grenoble, France
Joseph Fourier Université, France

2556
2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเชีย

2548
2541
2557

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเชีย

2551

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2549

Transportation
Engineering
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

Nihon University, Japan

2560

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2556
2553

51

52

ลาดับ
10

ชื่อ – สกุล
นางปาลินี สุมติ สวรรค์

เลขบัตรประจา
ตัวประชาชน
36599001xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.
M.Sc.

Civil Engineering
Transport Engineering
and Operations
วิศวกรรมโยธา

University of Texas at Arlington, USA
Newcastle University, UK

2554
2544

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2541

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2562
2557
2555

โลจิสติกส์และ
โซ่อุปทาน
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมก่อสร้าง
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

2561

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา

2548
2541
2563
2559

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2557
2556

วศ.บ.
11

นายวรเทพ แซ่ล่อง

19098003XXXXX

อาจารย์

12*

นายอภิชาต บัวกล้า

3640600xxxxx

อาจารย์

13

นายธนกฤต เทพอุโมงค์

15099015xxxxx

อาจารย์

14*

นายวรจักร จันทร์แว่น

15601002xxxxx

อาจารย์

ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
(เกียรตินยิ ม
อันดับ 2)
วศ.ม.
วศ.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
52
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์
ในวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ และได้รับ ประสบการณ์ชีวิตการทางานที่แท้จริง ในสถาน
ประกอบการ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาและออกไปทางาน
ประกอบอาชีพได้ หลักสูตรจึงกาหนดให้มีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม สองทางเลือก ได้แก่ การ
ฝึกงาน และสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1) บูรณาการความรู้และทักษะต่างๆเพื่อนาไปปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสม
2) มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี สามารถท างานร่วมกั บ ผู้ อื่น ได้ ดีรวมทั้ งสามารถปรับ ตัวเข้ากั บ
ผูร้ ่วมงานและสถานประกอบการได้
3) มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกร สามารถเป็นผู้นาและผู้ตามได้ รวมทั้งแก้ปัญหา
ที่เกิดขึน้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์
4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
5) มีค วามเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกร และเรีย นรู้ก ารท างานร่วมกั บ คนหมู่มากที่ มี
ความแตกต่างกันทางความคิดและทางวัฒนธรรมได้
6) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่งขึน้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมโยธา ในชั้นปีที่ 4 โดยกาหนดให้
นิ สิ ตด าเนิ นงานเป็ นกลุ่ ม จ านวนสมาชิ กในกลุ่ มมี ได้ ไม่ เกิ น 5 คน หั วข้ อโครงงานที่ นิ สิ ตต้ องศึ กษาจะ
เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา รวมถึงงานทางด้านอื่นๆ ที่สามารถนาองค์ความรู้ทางวิศวกรรม
โยธาไปประยุ กต์ ใช้ได้ โดยทั่วไปงานทางด้ านวิศวกรรมโยธาจะแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่มย่อย คื อ วิศวกรรม
โครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมขนส่งและจราจร วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสารวจ
วิศวกรรมทรัพยากรน้า ซึ่งนิสิตสามารถเลือกทาโครงงานได้ตามกลุ่มย่อยที่นิสิตให้ความสนใจและมีความ
ถนัด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละกลุ่มย่อยนั้น การ
ประเมินผลรายวิชาโครงงานทางด้านวิศวกรรมโยธาจะพิจารณาจากรายงานฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่
กาหนดและการนาเสนอของนิสิต โดยคณะกรรมการสอบโครงงานประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
และอาจารย์ที่มคี วามเชี่ยวชาญในโครงงานจานวนอย่างน้อย 2 ท่าน
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1) สามารถสืบ ค้นข้อ มูล (ทั้งที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ศึก ษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาของโครงงานได้
2) สามารถปรับใช้ความรู้และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของโครงงานได้
3) สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของโครงงานได้
อย่างสร้างสรรค์
4) มีความรับผิดชอบในการทางานตามการแบ่งงานที่มอบหมาย
5) มี ทั ก ษะในการใช้ค อมพิ ว เตอร์ เครื่อ งมื อการค านวณและเครื่อ งมื อทางวิศวกรรม เพื่ อ
แก้ปัญหาของโครงงานได้
6) มีทักษะในการเขียน โดยพิจารณาจากการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
7) มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ โดยสามารถสื่อสารผลการศึกษาให้ผรู้ ับฟังเข้าใจได้ และเชื่อมั่นใน
ผลการศึกษาของนิสิต
8) สามารถนาเสนอผลการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 4

5.4 จานวนหน่วยกิต
2 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) ให้นิสติ รวมกลุ่มและเลือกหัวข้อโครงงานที่มีความสนใจศึกษาไม่เกิน 5 คน
2) กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อ
3) กลุ่ ม นิ สิ ต รวบรวมข้อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ ง ทั้ งที่ เป็ นเอกสารภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ การ
สัมภาษณ์ผู้มสี ่วนทีเกี่ยวข้อง และนาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
4) กลุ่มนิสิตจัดทาข้อเสนอโครงงาน พร้อมกาหนดแผนการดาเนินงานโครงงานและจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนโครงงาน (ถ้ามี)
5) กลุ่มนิสติ ดาเนินงานโครงงาน ผ่านการให้ขอ้ มูลและคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
6) กลุ่มนิสติ จัดทารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์
7) จัดกิจกรรมให้นสิ ิตนาเสนอผลงานแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ ระหว่างดาเนินงานโครงงาน
2) คณะกรรมการสอบโครงงานประเมินผลการเรีย นรู้จากรายงานฉบับ สมบูรณ์ และการ
นาเสนอแบบปากเปล่า
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคาราวะ รู้จัก
กาลเทศะ และทาหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม
นอกจากนั้นต้องปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณ
วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ

(1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน
การสอน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(2) มีการพิจารณาความประพฤติในห้องเรียน
เพื่อใช้เป็นคะแนนส่วนหนึ่งในรายวิชาเฉพาะ
สาขา
(2) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี (1) มี ก ารมอบหมายงานที่ มีลัก ษณะให้ค้ นคว้า
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ ศึกษาด้วยตนเอง
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อ
(2) มีการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรูท้ ี่กาลัง
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
ศึกษาในแต่ละรายวิชากับการพัฒนาเทคโนโลยี
ประเทศชาติ
ในปัจจุบัน
(3) คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (1) การเรียนการสอนมีการสมมติสถานการณ์ที่
และสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นิสติ ได้คิด
วิเคราะห์
(2) การมอบหมายงานที่เป็นโครงงานเป็นระบบ
ครบวงจรและการทากิจกรรมที่ต้องมีการ
จัดสรรงาน คน และเวลา
(4) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น โดยเป็นได้ทั้ง
(1) กาหนดให้ในรายวิชาปฏิบัติการมีการทางาน
ผูน้ า และผูต้ าม ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
เป็ นกลุ่ม มีก ารสร้างสถานการณ์ ก ารเป็ นผู้นา
กลุ่ ม และการเป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม โดยมี ส่ วนร่ ว ม
แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในชัน้ เรียน
(2) สร้างวินัยของนิสิตด้วยการเข้าเรียนตรงเวลา
และสม่าเสมอ
(5) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ (1) มีการมอบหมายงานที่ต้องนาเสนอใน
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์เทคนิค ลักษณะปากเปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน
เฉพาะสาขาวิชาฯ ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึง
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
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2.ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)
ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
ของหลักสูตร
PLO1 ส าม ารถ ก าห น ด ก รอ บ
ความคิ ด และเชื่ อ มโยงความรู้
ท า ง ด้ า น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์
วิ ท ยาศาสตร์ พ้ื น ฐานทางด้ า น
วิศวกรรม และความรู้เฉพาะทาง
วิศวกรรมโยธา กับงานวิศวกรรม
โยธา

กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการ
เรียนรู้
1) การบรรยาย
2) การฝึกทาโจทย์ปัญหา
3) การฝึกปฏิบัติ
4) การทาการทดลอง
5) การสาธิต
6) ยกตัวอย่างการประยุกต์ในงานจริง

PLO2 ส าม ารถ ออก แบบ แล ะ
พั ฒ นาหาค าตอบของปั ญ หาใน
การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
โดยคานึงถึงข้อพิจารณาทางด้าน
สาธารณ สุ ข ความปลอดภั ย
วั ฒ น ธ ร ร ม สั ง ค ม แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม

1) การฝึกปฏิบัติ
2) การทาการทดลอง
3) การสาธิต
4) ยกตัวอย่างการประยุกต์ในงานจริง
5) กรณีศึกษา
6) การอภิปราย
7) การมอบหมายงาน
8) การค้นคว้าด้วยตนเอง
1) การฝึกปฏิบัติ
2) การทาการทดลอง
3) การสาธิต
4) ยกตัวอย่างการประยุกต์ในงานจริง
5) กรณีศึกษา
6) การอภิปราย
7) การมอบหมายงาน
8) การค้นคว้าด้วยตนเอง
1) การฝึกปฏิบัติ
2) การทาการทดลอง
3) การสาธิต
4) ยกตัวอย่างการประยุกต์ในงานจริง
5) กรณีศึกษา
6) การอภิปราย
7) การมอบหมายงาน
8) การค้นคว้าด้วยตนเอง

PLO3 สามารถค้นหาและเลือกใช้
ข้ อ มู ล จากมาตรฐานการปฎิ บั ติ
วิชาชีพ ฐานข้อมูล การสืบค้นทาง
เอ ก ส า ร ก า รอ อ ก แ บ บ ก า ร
ทด ส อบแล ะท ด ล อง เพื่ อห า
คาตอบของปัญหาทางวิศวกรรม
โยธา
PLO4 สามารถเลือกใช้ เทคนิควิธี
ทรัพยากร เครื่องมือทันสมัยทาง
วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ เท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ การพยากรณ์ แ ละ
การทาแบบจ าลองของงานทาง
วิศวกรรมโยธา

กลยุทธ์การประเมินผล
1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน
2) ประเมินจากการตอบคาถาม
3) ประเมินจากผลการทาโจทย์ปัญหา
4) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ
5) ประเมินจากการทาการทดลอง
6) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
7) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
8) ประเมินจากรายงาน
1) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
2) ประเมินจากการตอบคาถาม
3) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ
4) ประเมินจากการทาการทดลอง
5) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
6) ประเมินจากรายงาน

1) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
2) ประเมินจากการตอบคาถาม
3) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ
4) ประเมินจากการทาการทดลอง
5) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
6) ประเมินจากรายงาน

1) ประเมินจากการสอบปฏิบัติ
2) ประเมินจากการตอบคาถาม
3) ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ
4) ประเมินจากการทาการทดลอง
5) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
6) ประเมินจากรายงาน
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ผลลัพธ์การเรียนรูท้ ี่คาดหวัง
กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการ
ของหลักสูตร
เรียนรู้
PLO5 สามารถท างานเป็ น ที ม ได้ 1) การมอบหมายงานกลุม่
อย่างมีประสิ ทธิ ผล แสดงออกซึ่ ง 2) การทาโครงงานวิศวกรรม
ภาวะผู้ น าที ม และส่ ง เสริ ม ความ 3) การเรียนรู้จากประสบการณ์
ร่วมมือที่ดเี พื่อสร้างสภาพแวดล้อม
ในการท างานให้ บ รรลุ เป้ า หมาย
และวัตถุประสงค์ที่กาหนด

PLO6 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ง า น
วิศวกรรมโยธากับกลุ่มผู้ประกอบ
วิช าชี พ วิ ศ วกรรมอื่ น และสั ง คม
โดยรวมได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
และพั ฒ นาแบบงานวิ ศ วกรรม
โยธาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PLO7 ส าม ารถ ตั ด สิ น ใจ แ ล ะ
วิ จ ารณ์ ผ ล ก ระ ท บ จ า ก ก า ร
ตั ด สิ น ใจต่ อ สถานการณ์ การ
ประกอบวิชาชีพ วิศ วกรรมโยธา
โดยคานึงถึง กฎหมาย จรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพวิศวกรรม บริบททาง
สังคม และสิ่งแวดล้อม
PLO8 สามารถประยุกต์หลักการ
ทางวิศวกรรมและการบริหารงาน
ในการแก้ปัญหาชุมชนหรือปัญหา
ทางวิศ วกรรมด้ ว ยกระบวนการ
คิดเชิงออกแบบ
PLO9 สามารถหาความรู้ แ ละ
ประยุกต์ความรู้ใหม่เชิงวิศวกรรม
และ/หรื อ ศาสตร์ อ่ื น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ตามความต้องการ โดยใช้กลยุทธ์
การเรียนรู้ที่เหมาะสม

1) การฝึกปฏิบัติ
2) การสาธิต
3) กรณีศึกษา
4) การมอบหมายงานกลุม่
5) การทาโครงงานวิศวกรรม
6) การเรียนรู้จากประสบการณ์
7) การจัดกิจกรรม
1) กรณีศึกษา
2) การจาลองสถานการณ์
3) การศึกษาดูงานนอกสถานที่
4) การค้นคว้าด้วยตนเอง

1) กรณีศึกษา
2) การค้นคว้าด้วยตนเอง
3) การทาโครงงานวิศวกรรม
4) การเรียนรู้จากประสบการณ์
5) การจัดกิจกรรม
1) กรณีศึกษา
2) การค้นคว้าด้วยตนเอง
3) การทาโครงงานวิศวกรรม
4) การเรียนรู้จากประสบการณ์

กลยุทธ์การประเมินผล
1) ประเมินจากการตอบคาถาม
2) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
3) ประเมินจากรายงาน
4) ประเมินจากความก้าวหน้า
5) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
6) ประเมินจากผลงานและรายงาน
7) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วม
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
1) ประเมินจากรายงาน
2) ประเมินจากความก้าวหน้า
3) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
4) ประเมินจากการตอบคาถาม
5) ประเมินจากผลงานและรายงาน
6) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วม
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น
2) ประเมินจากการตอบคาถาม
3) ประเมินจากรายงาน
4) ประเมินจากความก้าวหน้า
5) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
6) ประเมินจากผลงานและรายงาน
1) ประเมินจากความก้าวหน้า
2) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินจากการตอบคาถาม
4) ประเมินจากผลงานและรายงาน
5) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วม
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
1) ประเมินจากความก้าวหน้า
2) ประเมินจากการนาเสนอผลงาน
3) ประเมินจากการตอบคาถาม
4) ประเมินจากผลงานและรายงาน
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO)
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

1.คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ

PLO7

PLO8

PLO9

✓
✓

(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย

✓

(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ ่นื

✓

(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคม
2.ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้ นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง

✓
✓

✓

✓

✓

3.ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม

คิดสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ

✓
✓

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือเหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์

✓

✓
✓

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัตินามาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

✓

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบ

✓
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO7

PLO8

PLO9

✓

(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ่นื ได้เหมาะสม ทางาน เป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

✓
✓

(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวฒ
ั นธรรม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกีย่ วข้องกับการใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ ท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิตมิ าประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และ
แก้ปญ
ั หาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

✓
✓
✓

6.สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม

✓

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ

✓
✓

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
8. ทักษะการปฏิบัตกิ ารทางวิชาชีพ
(1) มีทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพด้านการทดสอบงานวิศวกรรมโยธาตามมาตรฐานสากล
(2)มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านการวิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมโยธาโดยคานึงถึงความปลอดภัย
(3)มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านการวางแผนและดาเนินการด้านวิศวกรรมโยธาโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

✓
✓

✓
✓
✓
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60
ตารางความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต (PLOs) กับมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตตาม TQF
ผลการเรียนรู้ตาม มคอ.1
1.คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สจุ ริต
(2) มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง
ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผูต้ าม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ่นื รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4)สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิง่ แวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พนื้ ฐาน วิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทัง้ ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัตใิ นเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศกึ ษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

PLO7

PLO8

PLO9

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓
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ผลการเรียนรู้ตาม มคอ.1
(4)สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
3.ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรูใ้ นสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

PLO 1

PLO 2
✓

PLO 3

PLO 4

PLO 5

PLO 6

✓
✓

PLO7

PLO8
✓

PLO9
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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ผลการเรียนรู้ตาม มคอ.1
(4) รูจ้ ักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ฃ้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์
ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้

PLO 1

PLO 2

PLO 3

PLO 4

PLO 5
✓

PLO 6

PLO7

PLO8
✓

PLO9

✓

✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓

✓
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping)
กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
001101
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
001102
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
001103
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวติ ประจาวัน
001104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
001205
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิ ัล
002101
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจทิ ัล
002102
ความฉลาดทางดิจิทัล
1.3 กลุ่มวิชาทักษะชีวิต
003101
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ
003102
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
003203
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
003204
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน
003305
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
003306
บูรณาการความรู้สนู่ วัตกรรมทางวิชาชีพ
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางภาษา
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241153
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
244107
ความรู้พนื้ ฐานทางเคมี
242108
หลักฟิสกิ ส์
247108
สถิตพิ ้ืนฐานและความน่าจะเป็น
2.3 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมโยธา
226111
หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
263101
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
263104
เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
263105
แนวคิดเบือ้ งต้นทางวิศวกรรมโยธา
263106
การสารวจ
263207
คุณสมบัตแิ ละพฤติกรรมของวัสดุวศิ วกรรม
263211
กาลังวัสดุ
263271
ชลศาสตร์
263371
กลศาสตร์ของไหล
2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
263213
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
263214
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
263216
คอนกรีตเทคโนโลยี
263241
วิศวกรรมขนส่ง
263254
การประมาณราคาก่อสร้าง
263266
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7

PLO 8

PLO 9
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
ชื่อวิชา
263273
หลักอุทกวิทยา
263317
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
263318
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
263331
ปฐพีกลศาสตร์
263333
วิศวกรรมฐานราก
263342
วิศวกรรมการทาง
263355
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง
263379
วิศวกรรมชลศาสตร์
263429
การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพิเศษ
263452
การบริหารงานก่อสร้าง
263459
เทคนิคก่อสร้างและการควบคุม
263491
การฝึกงาน
263492
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
263496
สหกิจศึกษา
2.5 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
263419
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
263420
การออกแบบอาคาร
263425
ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต
263426
วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบือ้ งต้น
263427
คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา
263428
การเสริมกาลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
263435
การปรับปรุงดินเบือ้ งติน
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กลุ่มวิชา/รหัสวิชา
263437
263438
263444
263446
263447
263464
263465
263474
263476
263478
263479
263493

ชื่อวิชา

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7

PLO 8

PLO 9

การออกแบบผิวทาง
เทคโนโลยีธรณีของทางรถไฟแบบมีหินโรยทางเบือ้ งต้น
วิศวกรรมจราจร
วิศวกรรมขนส่งทางรางเบือ้ งต้น
ระบบขนส่งอัจฉริยะเบือ้ งต้น
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับวิศวกรรมโยธา
การสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
วิศวกรรมทรัพยากรน้า
วิศวกรรมการระบายน้า
วิศวกรรมชลประทาน
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
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คาอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่นื
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2. ความรู้
(1) มีความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนือ้ หาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
ที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์
และคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ ักษะ และการใช้เครื่องมือ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้ าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้เหมาะสม ทางาน
เป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มอี ยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือนาสถิติ
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
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(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. สุนทรียภาพ
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
8. ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
(1) มี ทั กษะการปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ ด้ า นการทดสอบงานวิ ศ วกรรมโยธาตาม
มาตรฐานสากล
(2) มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านการวิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมโยธาโดย
คานึงถึงความปลอดภัย
(3) มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชี พด้านการวางแผนและดาเนินการด้านวิศวกรรมโยธา
โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต
2.1.3 มีการประเมินการสอนของผูส้ อนโดยนิสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนิสติ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังสาเร็จการศึก ษา
เพื่อนามาใช้ป รับ ปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณ ภาพของ
หลักสูตร จะประเมินจาก
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ ประเมิ น ความพึ งพอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ จ บ
การศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และคุณสมบัติดา้ นอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
2.2.5 มีก ารเชิญ ผู้ท รงคุณ วุฒิ ภายนอก และผู้ป ระกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ
เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้ อง นิสติ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ
อักษร I หรืออักษร P
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2. หลักสูตรปริญ ญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับ การเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์
การส าเร็จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รเป็ น ไปตามข้อ บั งคั บ ส าเร็ จการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รเป็ น ไปตาม
ข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 มี ก ารอบรมวิ ธี ก ารสอนแบบต่ างๆ ตลอดจนการใช้แ ละผลิ ต สื่ อ การสอน เพื่ อ เป็ น การ
พัฒนาการสอนของอาจารย์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนั บ สนุน ให้ อ าจารย์ จัด ท าผลงานทางวิชาการ เพื่ อ ส่ งเสริม การมี ต าแหน่ งทาง
วิชาการสูงขึ้น
2.2.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงาน
หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับ ปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558 ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึก ษาภายในที่
มหาวิทยาลัยกาหนดทุกปีการศึกษา จัดทารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงาน
ผลต่อคณะและมหาวิทยาลัย
2. บัณฑิต
คณะดาเนินการสารวจข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณ ภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้ อ มู ล ศิ ษ ย์ เก่ า และข้ อ มู ล การขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม และส่ ง ผลให้
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรสรุปและเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นิสติ
คณะกรรมการรับ ผิ ด ชอบหลัก สู ตรก าหนดและเสนอคุ ณ สมบั ติผู้ส มั ครเข้าศึก ษาและคณะ
ดาเนินงานตามขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คณะดาเนินโครงการปรับพื้นฐานให้นิสิตใหม่ทุกปีการศึกษาและประเมินผลความสาเร็จของ
โครงการ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอคณะแต่ง ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่
สาหรับให้คาปรึกษาวิชาการและแนะนาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้
คาปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกาหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติม
และประเมินผลการการจัดกิ จกรรม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คณะรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต อัตราการสาเร็จการศึกษา การร้องเรียนและประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการข้อร้อง (ถ้ามี) สรุปผลในแต่ละปีให้คณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา
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4. คณาจารย์
คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รก าหนดและเสนอคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ แ ละให้ ค ณะ
ดาเนินการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คณะสารวจความต้องการและสนับ สนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การ
อบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มีกาหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติ
หน้าที่ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
คณะรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ปริญ ญาเอก ร้ อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และประเมินความพึงพอใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุปผลส่งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะในแต่ละปี
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะจัดเตรียมแผนและรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจาก
สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะ
และมหาวิ ท ยาลั ย เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ เกี่ ย วข้ อ ง ระเบี ย บสภาวิ ศ วกร เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์
ผู้ส อน พิ จ ารณาการจัด ท ารายละเอี ย ดของรายวิ ชาหรือ รายละเอี ย ดของประสบการณ์ ภ าคสนาม
ข้อสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และการ บูรณาการ
การเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัด ทารายงานผลการ
ดาเนินการของหลัก สูตร สรุปผลในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้ส อนจัด ท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม
ให้ ส อดคล้อ งกั บ ผลการเรีย นรู้ที่ ก าหนดในรายละเอีย ดของหลั ก สู ตรก่ อ นเปิ ด สอน เมื่ อ สิ้น สุ ด ภาค
การศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม และรายงานผลต่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลั กสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ และด าเนิน งานตามระบบการประกั น คุณ ภาพการศึก ษาภายในที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ทุกปีการศึกษา
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั ก สูตรก าหนดประเด็นสิ่ งสนั บ สนุนการเรีย นรู้ที่ จาเป็น สาหรับ
หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมื ออุปกรณ์ประกอบการ
เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และ
สิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ตาราและวารสาร อาคาร
หรือสถานที่สาหรับทากิจกรรม เสนอให้คณะเพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลการให้บริการจาก
นิสิต บุคลากรและอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง
การให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่ ว มในการประชุ ม วางแผน เพื่ อ ติ ด ตาม และทบทวน
การดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนิ สิ ต ตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ป ระจาทุ ก คนได้รับ การพั ฒ นาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรียนการสอน (ถ้ ามี ) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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1-5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
มาวิเคราะห์เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสม
1.1.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่
ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้ประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน
และการใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประเมินความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและผูใ้ ช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูล จากรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ข้อมูล
ป้อนกลั บจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณ ฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณ ฑิต ศิษ ย์เก่า
นโยบายของคณะและมหาวิท ยาลั ย เกณฑ์ มาตรฐานหลัก สูตรที่เกี่ย วข้อง และระเบี ยบสภาวิศวกร
เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
นั้นจะกระทาทุกๆ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสีย
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หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ
2.1.1 วิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
2.1.2 วิชาพืน้ ฐานทางภาษา
2.1.3 วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
โยธา
2.1.4 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน
ของ สกอ.
(มคอ. 1)
30
84
-

เกณฑ์สภา
วิศวกร
30
84*
-

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
111
99
21

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2565
30
103
94
12

-

-

28

3
22

6
120

6
120

50
12
6
147

57
9
6
139

หมายเหตุ * ตามข้อบั งคั บ สภาวิศวกร ว่าด้วยการรับ รองปริญ ญา ประกาศนีย บัต ร หรือ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 กาหนดให้โครงสร้างหลักสูตร
ต้องมีจานวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องกาหนด และต้องมีวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่เป็นองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ทีข่ อรับรองนั้น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
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วิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และ
โวหารในภาษาไทย การจับใจความสาคัญจากการฟังและ
การอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดง
ความคิดผ่านทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase,
sentence, idiom, and prose in Thai language usage,
identifying main idea from listening and reading,
paragraph writing, brief summarizing including thinking
expression through usage of appropriate Thai
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
ค าศั พ ท์ แ ละไวยกรณ์ ภาษาอั ง กฤษ หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและ
บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถาม
ทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน
ร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English
usage in listening, speaking, reading and writing,
development of English usage for daily-life including
getting acquainted with someone, accept and decline
invitation, direction giving, direction asking and direction
planning, conversation in restaurant, smart shopping and
saying goodbye for someone
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์
และไวยกรณ์ ในการสื่ อ สารตามสถานการณ์ ต่ า งๆ ใน
บริ บ ทสากล ได้ แ ก่ การวางแผนการเดิ น ทาง การจอง
โรงแรม ผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต การโทรศั พ ท์ ในการสื่ อ สาร
ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศ
ของสนามบิ น การสื่ อ สาร ณ ด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ ง
ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุก ารณ์ไม่
พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับ ประทาน
อาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and
writing, vocabularies and English grammar for different situations
in communication and effectiveness in international context

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
วิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต
ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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001204

002201

002202

including trip planning, flight and accomudation booking using
internet, international phone calling, communication in airport,
airport announcement, communication in customs and
immigration, communication in bad situations and party
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อใน
ชีวติ ประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน
เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุป ความจากสื่ อ
การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การ
ตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และอาชีพ
English vocabulary related to news and media in
daily life, English usage for listening, speaking, reading
and writing including e-mail, summarizing from media,
news reading and sharing, data interpretation from
graphs and tables, interpretation and information
presentation for further study and future careers
พลเมืองใจอาสา
3(3-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ
จิ ต อาสา ส านึ ก สาธารณะ ความกตั ญ ญู พลเมื อ งกั บ
ประชาธิป ไตย จริยธรรมทางวิช าชีพ การปรับ ตั วเข้ากั บ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมและกระเส
ไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public
consciousness, gratitude, citizenship and democracy,
professional ethics, the changing society, cultural
appreciation, adaptation to social and cultural changing
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและ
ความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม กระแส
การ
เปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน
ความ
หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค
จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence
management in multicultural society, social and cultural trends
in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s
regional, Phayao and University of Phayao dimensions

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
3(3-2-5)
Health and Environment Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย
จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์และวาง
แผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ
นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย
ภั ยธ รรม ชาติ ก ารวางแ ผ น แ ล ะก ารจั ด ก ารน้ าใน
ชี วิ ต ประจ าวั น การจั ด การและแปรรู ป ขยะและการใช้
พลังงานอย่างประหยัด
กลุ่มวิชาภาษา
15 หน่วยกิต
001101 ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
2 (2 -0 4)
Thai Language in Daily Life
ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการ
รับ สาร และทั ก ษะด้านการพูด การเขียนในการส่ง
สาร การสื่อสารในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม
Listening and reading skills in Thai for receiving
message, speaking and writing in Thai for
delivering message, proper daily life
communication
001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ
1(0-2-1)
Thai for Academic Purposes
การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืน การผลิตผลงาน
เชิงวิชาการ
Integration of listening speaking reading and writing
skills in Thai with other fields, producing academic works
001103 ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
English for Daily Life
ค าศั พท์ ส านวน วลี และไวยากรณ์ ภาษาอั งกฤษขั้ น
พื้นฐาน หลั กการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน
เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืน
ในชีวติ ประจาวัน
Fundamental level of English vocabulary, expressions,
phrases and grammar, English usage in listening,
speaking, reading and writing for communicating basic
information regarding self and others in daily life context

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดรายวิชา

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง
รายวิชา
ใหม่

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English for Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ขั้น กลาง หลั กการใช้ภ าษาอังกฤษด้านการฟั ง พู ด
อ่าน เขียน การสื่อสารในสถานการณ์การที่คุ้นเคย
และการบรรยายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
Intermediate level English vocabulary,
expressions, phrases and grammar, English usage
in listening, speaking, reading and writing for
communicating in familiar situations and describing
familiar matter
001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการ 3(2-2-5) รายวิชา
และวิชาชีพ
ใหม่
English for Academic and Professional
Communication
คาศัพท์ สานวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
การสื่อสารในบริบทของการศึกษาและอาชีพ
English vocabulary, expressions, phrases and
grammar, English usage in listening, speaking,
reading and writing for communicating in
academic and professional contexts
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล 3 หน่วยกิต
002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวติ ยุคดิจิทัล
1(0-2-1)
Technology Usage for Digital life
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์สานักงาน หลักการทาธุรกรรม
พาณิ ชย์ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์ การใช้ เ ท คโนโลยี ท าง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอิ น เทอร์ เ น็ ต การใช้ ซ อฟแวร์
สานักงาน
Concepts of computer and internet
technology, office software, principles of electronic
commerce, usage of computer and internet
technology, usage of office software
002102 ความฉลาดทางดิจิทัล
2(1-2-3)
Digital Intelligence Quotient
หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ การคัดสรร
ข้อมูลข่าวสารมาใช้และนาเสนอข้อมูล การสื่อสารอย่างมี
จริ ย ธรรมและเป็ น ไปตามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสาร
Principles of laws and ethics concerning
information technology, principles of information
accessing and information, extracting information
and presentation, ethical communication according
to laws concerning information technology and
communication
กลุ่มวิชาทักษะชีวิต
15 หน่วยกิต
003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิ
3(3-2-5)
Artistic for Life Management
ปรัชญาชีวิต การดารงชีวติ บนความหลากหลาย
ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต
พื้นถิ่น พะเยาศึก ษา สุ น ทรียภาพในการดาเนิน ชีวิต
การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดารงชีวติ ในสังคมและ
ชุ ม ชน การจั ด การทางสุ ข ภาพทางกายและจิ ต ใจ
บทบาทและหน้าที่ ข องตนเองในการท างานร่วมกั บ
ผู้อ่ืน การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อ่ืน การแสดงออก
ถึ ง พฤติ ก รรมทางด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที่ ดี ง าม
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Life philosophy, living on social and cultural
diversity, history and local way of life, Phayao
studies, aesthetics of living, environmental
management for earning a living, physical health,
mental health management, roles and duties in
cooperative works, persuasion, proper code of
morality and ethics, laws in daily life
003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ
3(2-2-5)
Skills Development and Lifelong Learning
ป รั ช ญ า ก า ร คิ ด ห ลั ก ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี
วิจารณญาณและคิดเชิงวิเคราะห์ หลักการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ หลั กการท างานร่วมกันและการสื่อสาร
หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต
การพั ฒ นาทั ก ษะทางสั ง คม บุ ค ลิ ก ภาพและการ
แสดงออกในสังคม ทักษะการคิด ทักษะการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะ
การสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จาเป็น
สาหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล
Philosophy of thinking, Principles of critical
and analytical thinking, creative thinking,

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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collaboration, communication, lifelong learning and
growth mindset, development of social skills,
personality and expression in society, thinking
skills, creative thinking, communication skills and
lifelong learning for future, personal financial skill.
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
2(0-4-2)
Collaborative Learning for Society Creation
ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒ นธรรม
และวิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน การท างานร่ ว มกั น เป็ น ที ม
จิ ต วิ ท ยาการท างานเป็ น ที ม การแสดงออกในที่
สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุ ท ธ์ และ
การด าเนิน การตามแผนในการท างานเป็ น ทีม สิท ธิ
และหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการดารงชีวติ ใน
สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ ย นแปลง ความเป็ น พลเมื อ งที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ
สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความสาคัญของ
เอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับในความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผู้อื่น
Community learning skills, study of the
culture and way of life of the community,
collaboration, psychology of collaboration, public
expression, planning, strategy formulating and
implementing plan in collaborative works, human
rights and obligation, cooperation and adaptability
to changing environment, responsible citizens,
awareness of value and importance of Thai
identity, acceptance of cultural diversity and
respect for others
003204 การจัดการสุขภาพ สิง่ แวดล้อมและชุมชน 1(0-3-1)
Health Environment and Community Management
ความรอบรู้ท างด้า นสุ ข ภาพ การวิเคราะห์
ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ การ
ค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและ
ด าเนิ น โครงการทางด้ า นสุ ข ภาพ สิ่ ง แวดล้ อ ม ใน
ชุ ม ชนแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ความเป็ น ผู้ น าด้ า นสุ ข ภาพ
สิ่งแวดล้อม และชุมชน
Knowledge of health, analysis of one’s health
problems, safety in living, searching for community’s
environmental problems, collaborative planning and
lauching environmental health project in community,
leadership in health, environment and community

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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หมวดวิชาเฉพาะด้าน
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หน่วยกิต
21 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง
003305 กระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบสู่ ก ารเป็ น 3(2-2-5) รายวิชา
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
ใหม่
Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs
ความรู้ พื้ น ฐานการเป็ น ผู้ ป ระกอบการยุ ค
ดิ จิ ทั ล การวางแผนและท าธุ ร กรรมทางการเงิ น
ส าหรั บ ผู้ ป ระกอบการ คุ ณ สมบั ติ ข องการเป็ น
ผู้ประกอบการยุค ดิจิทั ล การใช้เครื่องมือวัดสาหรับ
ผู้ ป ระกอบการในยุ ค ดิ จิ ทั ล กระบวนการคิ ด เชิ ง
ออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการ
คิ ด เชิ ง อ อ ก แ บ บ คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง
ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล
Basic knowledge of digital age entrepreneurs,
financial planning and transaction for entrepreneurs,
qualities of digital age entrepreneurs, usage of
measuring tools for digital age entrepreneurs, design
thinking process, concepts of developing new products
using design thinking process, ethics for digital age
entrepreneurs
003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 3(0-6-3)
รายวิชา
Integration for Professional Innovation
ใหม่
การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว
ไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิง
ออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิงนวัตกรรม
ทางวิชาชีพ
Integration of knowledge gained from
general education courses for professional
activities, designing and developing professional
innovation using design thinking process, creating
concepts of professional innovations
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
104
หน่วยกิต
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แคลคูลัส 1
3(3-0-6) 241153 คณิตศาสตร์วศิ วกรรม
3(2-2-5)
Calculus I
Engineering Mathematics
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่องอนุพันธ์และ
ลิ มิ ต ความต่ อเนื่ อง อนุ พั นธ์ และการประยุ ก ต์
ปริ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น ค่ า จริ ง และฟั ง ก์ ชั น ค่ า เวกเตอร์ ข อง
อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวเทคนิคการหา
จานวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อันทิก
ปริพันธ์และการประยุกต์ พีชคณิตของเวกเตอร์ในสาม
รัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กาหนด
มิติ เส้น ระนาบ ผิวในปริภูมิ สามมิติ แคลคูลัสเบื้องต้น
เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
ของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ เมท
Mathematical induction, limit, continuity, derivatives
ริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
and integral of real-valued and vector-valued function
Limit, continuity, derivative of one variable functions

รวม
รายวิชา
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of a real variable and their applications, techniques of
integration, improper integrals, applications of derivative,
indeterminate form, matrices and system of linear
equations
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
พี ช คณิ ต ของเวกเตอร์ ใ นสามมิ ติ ปริ พั น ธ์ ต ามเส้ น
เบื้องต้น ลาดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์
ของฟั ง ก์ชั น มู ล ฐาน ปริพัน ธ์เชิง ตั วเลข ระบบพิ กัด เชิง ขั้ว
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัวแปร
Vector algebra in three dimensions, introduction to
line integrals, sequences and series of numbers, Taylor
series expansions of elementary functions, numerical
integral, polar coordinate system, calculus of real-valued
functions of variables
แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ เส้นตรง
ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชัน
ค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์
Introduction to differential equations and their
applications, lines, planes, and surfaces in threedimensional space, calculus of real-valued functions of
several variables and its applications

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

and its applications, integration of real-valued function,
techniques of integrations and its application, vector
algebra in three dimensional space, line, plane and
surface in three dimensional space, fundamental
calculus of real-valued functions of several variables
and their applications, matrices and system of linear
equations

247108 สถิตพิ นื้ ฐานและความน่าจะเป็น
3(3-0-6)
Basic statistic and Probability
ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม ค่ า ความ
คาดหมาย การแจกแจงความน่ า จะเป็ น แบบไม่
ต่อเนื่องและต่อ เนื่ อง เทคนิค การสุ่ ม ตั วอย่า ง การ
อนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้งานทาง
วิศวกรรม
Probability theory, random variables,
expectation, probability distribution of discrete and
continuous random variables, sampling technique,
statistical inference, analysis of variance,
regression and correlation, and engineering
application

รายวิชา
ใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
วิชา
และปรับชื่อ
วิชา ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
และ
ปรับจานวน
หน่วยกิต

หลักเคมี
4(3-3-8) 242107 ความรู้พ้นื ฐานทางเคมี
3(2-3-6)
Principle of Chemistry
Fundamental of Chemistry
ส ส า ร แ ล ะ ก า ร วั ด โค ร ง ส ร้ า ง อ ะ ต อ ม ร ะ บ บ
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบ
พีริออดิก พัน ธะเคมี และโครงสร้า งโมเลกุล ปริม าณสาร
พีริออดิก ธาตุเรพริเซนเททิิฟ อโลหะ โลหะทรานซิ
สัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย
ซัน พัน ธะเคมี แ ละโครงสร้างโมเลกุ ล ปริม าณสาร
อุณ หพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมี สมดุ ล เคมี
สั ม พั น ธ์ ปฏิ กิ ริ ย าเคมี ก๊ า ซ ของแข็ ง ของเหลว
กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า
Matter and measurement, atomic structure, periodic
Matter and measurement, atomic structure,
system, chemical bonding and molecular structure,
periodic system, representative elements, metal,
stoichiometry, chemical reactions, gases, solids, liquids,
nonmetal and transition elements, chemical
solutions, fundamental thermodynamics, chemical
bonding and molecular structure,stoichiometry,
kinetics, chemical equilibrium, acids and bases,
chemical reactions, gases, solid, liquid, solutions,
electrochemistry, nuclear chemistry, environmental
chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and
chemistry
bases, electrochemistry
ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8) 244108 หลักฟิสิกส์
3(2-3-6)
ปรับ
Physics I
Principle of Physics
คาอธิบาย
หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณ
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตาแหน่งใน 1 และ 2 มิติ รายวิชา
เวกเตอร์ การเคลื่ อ นที่ เนื่ อ งจากความเร่ ง ใน 1 มิ ติ การ
การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน กลศาสตร์ และจานวน
เคลื่อนที่ภ ายใต้สนามแรงโน้ม ถ่วง สมดุลแรงและกฎการ
ของอนุ ภ าคแข็ง แกร่ง สมบั ติข องสสาร กลศาสตร์ หน่วยกิต
เคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลมและกลศาสตร์
ของของไหล การสั่ นสะเทือนและเสียง ระบบเลนส์
ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ
ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ
กฎการอนุรัก ษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบั ติของสสาร กลศาสตร์
เทอร์โมไดนามิกส์และกลจักรความร้อน ทฤษฎีจลน์
ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้ยิน แสง สมบัติ
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์
ของแสง ระบบเลนส์ แ ละการมองเห็ น ความร้ อ นและ
สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวนาแบบต่างๆ การ
อุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้อ
หาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุ
ของเทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเครื่องยนต์
ไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความ
ความร้อน
ต้า นทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่ เหล็ ก และ
Physical measurement units, scalar and vector
แหล่งกาเนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์สนามแม่เหล็ก
quantities, motion under acceleration in 1 dimension,
และกฎของฟาราเดย์ แหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
motion under gravity field, force equilibrium and
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พ้นื ฐาน
Newton’s law of motion, circular motion and rigid-body
Motion in 1 and 2 dimensions, circular motion,
mechanics, momentum and collision, work energy and
work and energy, rigid-bodymechanics, properties
conservation law in physics, properties of matter, fluid
of matter, fluid mechanics, wave-vibration and
mechanics, wave and vibration, sound and hearing,
sound, lens, properties of light, heat and ideal gas
light, properties of light, lens and vision, heat and
system, thermodynamics, kinetic theory of gases
temperature, ideal gas system, state equation and 4
and heat engines, electrostatic, charges and
rules of thermodynamics, kinetic theory of gases and
electrical force, vector of electrical field from
heat engines
charges on various conductors, electrical field from
Gauss’s law, potential, capacitance and dielectric
materials, current and resistance, direct current
circuits, magnet and source of magnetic field,
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กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา 0 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา 28 หน่วยกิต
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Programming
แ น วคิ ด ท า งค อ ม พิ วเต อ ร์ ส่ ว น ป ระ ก อ บ ข อ ง
คอมพิ ว เตอร์ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องฮาร์ ด แวร์ แ ละซอฟต์ แ วร์
แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบ
วิธีการออกแบบและพัฒ นาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม
ภาษาระดั บ สูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาทางวิศวกรรม
Computer concepts, computer components,
hardware and software interaction, electronic data
processing concepts, program design and development
methodology, high-level language programming,
programming applications for solving engineering
problems
261101
เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การ
เขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพพิกทอเรียล การ
บอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด
การเขียนภาพช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การ
เขียนภาพประกอบและการกาหนดรายละเอียด การเขียน
แบบด้วยคอมพิวเตอร์
Lettering, orthographic projection, orthographic
drawing, pictorial drawing, dimensioning and tolerancing,
section views, auxiliary views, freehand sketches, detail
and assembly drawings, computer-aided drafting

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565

สาระที่
ปรับปรุง

vector of magnetic field and Faraday’s law, source
of alternative current, alternative current circuits,
fundamental electronics
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา 3 หน่วยกิต
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6) รายวิชา
English for Specific Purposes
ใหม่
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดย
เน้ น ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย น ที่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นิสิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening,
speaking, reading, and writing skills related to
students discipline
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา 22 หน่วยกิต
226111 ห ลั ก ก ารแ ก้ ปั ญ ห าแ ล ะก ารเขี ย น โป รแ ก รม ปรับรหัส
คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น
2(1-2-3)
วิชา
Principles of Problem Solving and Basic ปรับชื่อวิชา
Programming
ปรับ
ผังมโนภาพ ตรรกะและขั้นตอนพื้นฐานเพื่อการ คาอธิบาย
เขียนโปรแกรม การวิเคราะหปญหากระบวนการใน รายวิชา
การหาคาตอบ ผลลัพธที่ตองการ การวางแผนและ และปรับ
ออกแบบการเขียนโปรแกรมโดยใชผังงานและรหัส
จานวน
เทียม
หน่วยกิต
Mind map, logic and basic procedure for
programming, problem analysis, finding outcome
methodology, acquiring result, plan and design
using flowchart and pseudo code
ปิดรายวิชา
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สถิตยศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6) 263101 สถิตยศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statics
Engineering Statics
ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุ ลของอนุภ าคและวัตถุคงรูป
ผลลั พ ธ์ ข องระบบแรง สมดุ ล ของอนุ ภ าคและ
การวิเคราะห์โครงข้อหมุน การวิเคราะห์แรงแผ่กระจายบน
วั ต ถุ แ ข็ ง เกร็ ง เสถี ย รภาพของโครงสร้ า ง การ
คาน ความเสียดทาน งานเสมือนและเสถียรภาพ จุด เซ็น
วิเคราะห์โครงข้อหมุน การวิเคราะห์แรงแผ่กระจาย
ทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย พลศาสตร์เบือ้ งต้น
บนคาน ความเสี ย ดทาน จุ ด เซ็ น ทรอยด์ โมเมนต์
Force systems, resultant, equilibrium of a particle
ความเฉื่อย พลศาสตร์เบือ้ งต้น
and a rigid body, structural analysis of trusses,
Resultant of force systems, equilibrium of a
distributed force analysis of beams, friction, virtual work
particle and a rigid body, stability of structures,
and stability, centroid, moments of inertia, introduction to
analysis of trusses, distributed force analysis of
dynamics
beams, friction, centroid, moments of inertia,
introduction to dynamics
เขียนแบบก่อสร้าง
2(1-2-3) 263104 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
3(2-3-6)
Construction Drawing
Civil Engineering Drawing
ส่วนประกอบแบบก่อสร้าง การอ่านแบบก่อสร้าง การ
การฉายภาพออโธกราฟฟิ ก ส์ การเขี ย นภาพ
เขี ย นแบบด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ การเขี ย นแบบ
ออโธกราฟฟิกส์ และการเขียนภาพพิกทอเรียล การ
สถาปัตยกรรม การเขียนแบบโครงสร้าง
บอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียน
Construction drawing components, interpreting
ภาพตัด การเขียนภาพช่วย
construction drawing, drawing using computer program,
และภาพแผ่น คลี่ การเขียนแบบด้ว ยคอมพิ วเตอร์
architectural drawing, structural drawing
เบื้องต้น การเขียนแบบและรายการประกอบแบบใน
งานวิศวกรรมโยธา
Orthographic projection, orthographic drawing,
pictorial drawing, dimensioning and tolerancing,
section views, auxiliary views and skin drawing,
preliminary computer-aid drafting, drawing and
specification in civil engineering
กาลังวัสดุ
3(3-0-6) 263211 กาลังวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
Strength of Materials
แรง ความเค้น ความเครียด ความสั มพันธ์ระหว่างความ
แรง ความเค้ น ความเครี ย ด ความสั ม พั น ธ์
เค้นและความเครียด กฎของฮุค อัตราส่ วนปั วซง ความเค้ น
ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุค อัตรา
เนื่องจากอุณหภูมิ แรงบิด แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด
ส่ ว นปั ว ซง ความเค้ น เนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ แรงบิ ด
ในคาน ความเค้ นในคาน การแอ่ นของคาน ความเค้ นรวม
ชิน้ ส่วนรับแรงอัดและแรงดึง แผนภาพแรงเฉือ นและ
วงกลมของมอร์ เงื่อนไขการวิบัติ เสายาวและเสาสั้น น้าหนั ก
โมเมนต์ดั ด ความเค้น ในคาน การแอ่น ตั วของคาน
บรรทุกวิกฤติ สูตรของออยเลอร์ การวิบัติของเสา
ความเค้นรวม วงกลมของมอร์การโก่งเดาะของเสา
Forces, stresses, strains, stresses and strains
Forces, stresses, strains, stress and strain
relationship, Hooke’s law, Poisson’s ratio, thermal
relationships, Hooke’s law, Poisson’s ratio, thermal
stresses, torsion, shear and bending moment diagrams
stresses, torsion, compression and tension
in beams, stresses in beams, deflection of beams,
members, shear and bending moment diagrams,
combined stress, Mohr’s circle, failure criterion, long and
stresses in beams, deflection of beams, combined
short column, critical loads, Euler formula, failure of
stresses, Mohr’s circle, buckling column
column

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
วิชา

การสารวจ
3(2-3-6) 263106 การสารวจ
3(2-3-6)
Surveying
Surveying
หลักการงานสารวจ เครื่องมือในงานสารวจ งานระดับ
หลักการงานสารวจ เครื่องมือในงานสารวจ งาน
หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดระยะทาง
ระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การ
และทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงานสารวจ ความคลาด
วัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงาน
เคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ การปรั บ แก้ ข้ อ มู ล งานโครงข่ า ย
สารวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ การปรับแก้
สามเหลี่ ย ม การค านวณมุ ม แบริ่ ง ส์ แ ละแอทซิ มั ท งาน
ข้อมูล งานโครงข่ายสามเหลี่ยม การคานวณมุมแบ
วงรอบ ระบบพิกัด การสารวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ เส้น
ริ่งส์และแอทซิมัท งานวงรอบ ระบบพิกัด การสารวจ
ชั้นความสูง พื้นที่และปริมาตร การเขียนแผนที่ ปฏิบัติงาน
รัง วัด แผนที่ภู มิ ป ระเทศ เส้น ชั้น ความสู ง พื้น ที่แ ละ
สารวจพื้นฐาน
ปริมาตร การเขียนแผนที่ ปฏิบัติงานสารวจพื้นฐาน
Principle of surveying, survey instruments, leveling,
Principles of surveying, survey instruments,
principles and applications of theodolites, distance and
leveling, principles and applications of theodolites,
direction measurements, errors in surveying, acceptable
distance and direction measurements, errors in
error, data correction, triangulation, bearings and
surveying, acceptable error, data correction,
azimuths calculation, traverse, coordinate systems,
triangulation, bearings and azimuths calculation,
topographic surveying, contour line, area and volume,
traverse, coordinate systems, topographic
map plotting, basic field works
surveying, contour line, area and volume, map
plotting, basic field works
ชลศาสตร์
4(3-3-8) 263371 กลศาสตร์ของไหล
4(3-3-8)
ปรับรหัส
Hydraulics
Fluid Mechanics
วิชา
คุณ สมบั ติข องของไหล ของไหลสถิต ย์ การเคลื่อนที่
คุ ณ สมบั ติ ข องของไหล ของไหลสถิ ต ย์ การ ปรับชื่อวิชา
ของของไหล สมการพลั งงาน โมเมนต์ตั ม และแรงในการ
เคลื่ อ นที่ ข องของไหล สมการการไหลต่ อ เนื่ อ ง และปรับ
เคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การวิเคราะห์มิติและ
สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและแรงในการเคลื่อนที่ คาอธิบาย
ความคล้ายคลึง การไหลคงที่แบบไม่ยุบในท่อ ทางน้าเปิด
ของของไหล การวิเคราะห์มิ ติและความคล้ายคลึง รายวิชา
การไหลแบบไม่ ค งที่ การวั ด ของไหลและเครื่ อ งมื อ วั ด
ของการไหลของของไหล การไหลคงที่แบบไม่ยุบใน
ปฏิบั ติการทดลองเพื่อศึก ษาหลั กการของกลศาสตร์ข อง
ท่อ ทางน้าเปิดเบื้องต้น พื้นฐานการไหลแบบไม่คงที่
ไหล ของไหลสถิตย์ การไหลผ่านท่อและทางน้าเปิด การวัด
การวัดของไหลและเครื่องมือวัด ปฏิบัติการทดลอง
การไหลในท่อและทางน้าเปิด
เพื่อศึกษาหลักการของกลศาสตร์ของไหล ของไหล
Properties of fluid, fluid statics, fluid flow, energy
สถิต การไหลผ่านท่อและทางน้าเปิด การวัดการไหล
equation, momentum and forces in fluid flow, continuity
ในท่อและทางน้าเปิด
equation, dimensional and similitude analysis, steady
Fluid properties, fluid statics, fluid flow,
incompressible flow in pipes, open channels, unsteady
continuity equation, energy equation, momentum
flow, flow measurement and instruments, experiments
and forces in fluid flow, dimensional and similitude
for studying of fluid mechanics principle; fluid statics,
analysis, steady incompressible flow in pipes,
flow in pipe and open channel, flow measurement in
preliminary open channels, fundamental of
pipe and open channel
unsteady flow, flow measurement and
instruments, experiments for studying of fluid
mechanics principles, fluid statics, flow in pipe and
open channel, flow measurement in pipe and open
channel
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สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
วิชา
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6) 263427 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)
Applied Mathematics in Civil Engineering
Applied Mathematics in Civil Engineering
พี ช คณิ ต เชิ ง เส้ น ผลเฉลยของสมการพี ช คณิ ต และ
ผลเฉลยของสมการพีชคณิ ตและสมการอดิศัย
สมการอดิศัย การประมาณค่าเชิงเส้นและการปรับเส้นโค้ง
การประมาณค่าและการปรับเส้นโค้ง การแก้ระบบ
การแก้ ร ะบบสมการเชิ ง เส้ น สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ท าง
สมการเชิง เส้ น อนุ ก รมฟู เรียร์ สมการเชิง อนุ พั น ธ์
วิศวกรรมโยธา การแปลง ลาปลาซ อนุก รมฟูเรียร์ ผล
สามัญทางวิศวกรรมโยธา การแปลง
เฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ เวกเตอร์แคลคูลัส
ลาปลาซ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์
Linear algebra, solution of algebraic and
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้ งต้น
transcendental equations, interpolation and curve fitting,
Solution of algebraic and transcendental
solutions of linear systems, differential equations in civil
equations, interpolation and curve fitting, solutions
engineering systems, laplace transform, Fourier series,
of linear systems, Fourier series, ordinary
numerical solution of differential equation, vector
differential equations in civil engineering, laplace
calculus
transform, numerical solution of differential
equation, introduction to partial differential
equation.
ค่ายฝึกงานสารวจ 1 หน่วยกิต (ไม่นอ้ ยกว่า 80 ชม.)
ปิดรายวิชา
Survey Camp
การปฏิ บั ติ ง านส ารวจภู มิ ป ระเทศภายในพื้ น ที่ ค่ า ย
สารวจ การสารวจขั้นต้น การวางแผน การถ่ายระดับ การ
ทาวงรอบ การสารวจรายละเอียด การทาแผนที่ รายงาน
และการนาเสนอ
Field work on topographic surveying in the camp
area; preliminary surveying, planning, levelling,
traverse, detail surveying, map plotting, report and
presentation
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใช้งาน 2(1-3-4)
ปิดรายวิชา
Engineering Tools and Operations
ความปลอดภัยในโรงฝึกงาน เครื่องมือวัดและเครื่องมือ
พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม วิธีใช้เครื่องมือและเครื่องจัก ร
ปฎิบัติการเบือ้ งต้นเกี่ยวกับงานเครื่องมือขนาดเล็กที่ทางาน
ด้วยมือ งานเครื่องจักรกล งานเชื่อม และงานโลหะแผ่น
Safety in workshop, measuring instruments and
basic engineering tools, tools and machines using
techniques,basic practices in hand tools, machines,
welding and sheet metal
วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6) 263207 คุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุวิศวกรรม
ปรับชื่อวิชา
Engineering Materials
Properties and Behavior of Engineering Materials
ปรับรหัส
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง โค ร ง ส ร้ า ง คุ ณ ส ม บั ติ
3(2-3-6)
วิชา
กระบวนการผลิ ต และการประยุ ก ต์ ใช้ ข องกลุ่ ม วั ส ดุ ที่
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า ง คุ ณ สมบั ติ และปรับ
สาคัญ ทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัส ดุ
กระบวนการผลิ ต และการประยุ ก ต์ ใช้ ก ลุ่ ม วั ส ดุ คาอธิบาย
ผสม แผนภู มิ ส มดุ ล เฟส และการแป ลความหมาย
ที่ ส าคั ญ ทางวิ ศ วกรรม โลหะ พอลิ เมอร์ เซรามิ ก รายวิชา
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และวั ส ดุ ผ สม แผนภู มิ ส มดุ ล เฟส และการแปล
ความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสื่อมสภาพ
ของวัสดุ พฤติกรรมและคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ
ทางวิศวกรรมโยธา การตรวจสอบและการทดสอบ
เหล็กและเหล็กเสริม ไม้ อิฐ ยางมะตอย และชิน้ ส่วน
โครงสร้ า งส าเร็ จ รูป การปฏิ บั ติ ท ดสอบวั ส ดุ ต าม
มาตรฐานสากลและการรายงานคุณสมบัติของวัสดุ
Relationship between structures, properties,
production processes and applications of main
groups of engineering materials, metals, polymers,
ceramics and composites, phase equilibrium
diagrams and their interpretation, mechanical
properties and materials degradation, fundamental
behaviors and properties of civil engineering
materials, inspecting and testing of steel and
rebar, wood, brick, asphalt, and precast structural
components, practicing in standard material tests
of civil engineering materials and properties report
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา 50 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา 57 หน่วยกิต
263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3(3-0-6) 263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3(3-0-6)
Structural Analysis I
Structural Analysis I
พืน้ ฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง ระบบโครงสร้าง
แรงกระทาบนโครงสร้าง แรงลมและแรงแผ่นดินไหว
แรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับ การจาแนกโครงสร้าง แรง
ภายในโครงสร้า งดี เทอร์มิ เนทสถิ ต ย์ เส้ น อิ ท ธิ พ ล
ส าห รั บ โค รงส ร้ า งดีเท อ ร์ มิ เนท ก ารโก่ ง ขอ ง
โครงสร้างดีเทอร์มิเนทด้วยวิธีเรขาคณิต งานสมมติ
พลังงานความเครียด
Fundamental of structural analysis, structural
systems, applied load on structures, wind and
earthquake loadings, support reactions,
classification of structures, internal forces in
statically determinate structures, influence lines for
determinate structures, deflections of determinate
structures by methods of geometry, virtual work,
strain energy
263216 คอนกรีตเทคโนโลยี
4(3-3-8) 263216 คอนกรีตเทคโนโลยี
3(2-3-6)
Concrete Technology
Concrete Technology
ป ระวั ติ ก ารผลิต สม บั ติ ท างเค มี ป ระเภ ท แล ะ
ประวั ติ การผลิต สมบั ติ ท างเคมี ประเภทของ
การทดสอบปูนซีเมนต์ ปฏิกิริยาไฮเดรชัน สมบัติของมวล
ปู น ซี เมนต์ ปฏิ กิ ริยาไฮเดรชั น สมบั ติ ข องมวลรวม
รวม น้า สารผสมเพิ่ม การผสม การล าเลียงและการอัด
สารเคมี ผสมเพิ่ม คอนกรีตสด การทางานเกี่ยวกับ

สาระที่
ปรับปรุง

คุณสมบัติทางกลและความเสียหายของวัสดุ
Relationship between structures, properties,
production processes and applications of main groups of
engineering materials, metals, polymers, ceramics and
composites, phase equilibrium diagrams and their
interpretation, mechanical properties and materials
degradation

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับหน่วย
กิต
และปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

แน่นคอนกรีต คอนกรีตสด การบ่มคอนกรีต การทดสอบ
คอนกรีต การบ่มคอนกรีต กาลังของคอนกรีต การ
คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว กาลังของคอนกรีต
ออกแบบส่ว นผสมคอนกรีต การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การออกแบบส่ ว นผสมคอนกรี ต การควบคุ ม คุ ณ ภาพ
คอนกรี ต ผสมเสร็ จ เชิ ง พาณิ ช ย์ ความรู้ เบื้ อ งต้ น
คอนกรีตสมัยใหม่ ความรู้เบือ้ งต้นเรื่องวัสดุปอซโซลานและ
เกี่ ยวกั บ วัส ดุ ป ระสานทดแทนซี เมนต์ การทดสอบ
ค วาม ท นท านของค อนก รี ต แล ะก ารท ด ส อบ ตาม
ปูนซีเมนต์ มวลรวม และคอนกรีตตามมาตรฐาน
มาตรฐานสากล
History, manufacturing process, chemical
History, manufacturing process, chemical properties,
properties, types of cement, hydration, properties
types and testing of cement, hydration, properties of
of aggregates, admixtures, fresh concrete,
aggregates, water, admixtures, mixing, conveying and
concrete construction practice, curing of concrete,
compacting concrete, fresh concrete, curing of concrete,
strength of concrete, mix design, quality control,
testing of fresh concrete and hardening concrete,
commercial ready mixed concrete, introduction to
strength of concrete, mix design, quality control, modern
supplementary cementitious materials, standard
concrete, introduction to pozzolanic materials and
testing method for cement aggregate and concrete
durability of concrete, and standard testing method
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3(3-0-6) 263214 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3(3-0-6)
ปรับ
Structural Analysis II
Structural Analysis II
คาอธิบาย
หลั ก การในการวิเคราะห์ โครงสร้ า งอิ น ดี เทอร์ รายวิชา
มิ เน ท วิ ธี เป ลี่ ย น รู ป ร่ า งส อ ด ค ล้ อ ง ส ม ก า ร
สามโมเมนต์ วิธีพลังงาน วิธีมุมหมุนและระยะโก่ง วิธี
กระจายโมเมนต์ การวิเคราะห์แบบเมตริกซ์เบื้องต้ น
พลศาสตร์ โ ครงสร้ า งเบื้ อ งต้ น การใช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์วเิ คราะห์โครงสร้าง
Principles of indeterminate structures analysis,
methods of consistent deformations, three-moment
equation, energy method, slope and deflection method,
moment distribution method, introduction to matrix
analysis, introduction to structural dynamics, structural
analysis using computer program
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
2(1-3-4) 263207 คุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุวิศวกรรม
ปรับชื่อวิชา
Civil Engineering Materials and Testing
Properties and Behavior of Engineering Materials
ปรับรหัส
3(2-3-6)
วิชา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า ง คุ ณ สมบั ติ และปรับ
กระบวนการผลิ ต และการประยุ ก ต์ ใช้ ก ลุ่ ม วั ส ดุ คาอธิบาย
ที่ ส าคั ญ ทางวิ ศ วกรรม โลหะ พอลิ เมอร์ เซรามิ ก รายวิชา
และวั ส ดุ ผ สม แผนภู มิ ส มดุ ล เฟสและการแปล
ความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสื่อมสภาพ
ของวัสดุ พฤติกรรมและคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ
ทางวิศวกรรมโยธา การตรวจสอบและการทดสอบ
เหล็กและเหล็กเสริม ไม้ อิฐ ยางมะตอย และชิน้ ส่วน
โครงสร้ า งส าเร็ จ รูป การปฏิ บั ติ ท ดสอบวั ส ดุ ต าม
มาตรฐานสากลและการรายงานคุณสมบัติของวัสดุ
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Relationship between structures, properties,
production processes and applications of main
groups of engineering materials, metals, polymers,
ceramics and composites, phase equilibrium
diagrams and their interpretation, mechanical
properties and materials degradation, fundamental
behaviors and properties of civil engineering
materials, inspecting and testing of steel and
rebar, wood, brick, asphalt, and precast structural
components, practicing in standard material tests
of civil engineering materials and properties report
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-8) 263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-8)
Reinforced Concrete Design
Reinforced Concrete Design
พฤติกรรมการรับแรงอัด แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด แรง
น้าหนักบรรทุก แรงโน้มถ่วงของโลก แรงลม แรง
ยึ ด เหนี่ ย ว และปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรง การออกแบบ
แผ่นดินไหว การรับแรงอัด แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด
ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต เสริมเหล็ กโดยวิธีค วามเค้นใช้
แรงยึ ด เหนี่ ย ว และปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรง การ
งานและวิธีก าลังการปฏิบัติออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ ก
ออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดย
และการให้รายละเอียด
วิธี ห น่ วยแรงใช้ งานและวิธี ก าลั ง ประลั ย การเสริม
Fundamental behavior in thrust, flexure, shear,
เหล็ ก โครงสร้า งรับ แรงแผ่ น ดิ น ไหว การฝึ ก ปฏิ บั ติ
torsion, bond and interaction among these forces, design
ออกแบบโครงสร้ า งอาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
of reinforced concrete structural components by working
เตรียมรายการคานวณ จัดทาแบบโครงสร้าง
stress and strength design concepts, practice in
Loads gravity load, wind load, earthquake
reinforced concrete design and detailing
load, fundamental compression, flexure, shear,
torsion, bond and interaction among forces, design
of reinforced concrete structural components by
working stress and ultimate strength design
concepts, seismic reinforcement detailing, practice
in reinforced concrete building design, calculation
report preparation, structural drawing
ปฐพีกลศาสตร์
4(3-3-8) 263331 ปฐพีกลศาสตร์
4(3-3-8)
Soil Mechanics
Soil Mechanics
การกาเนิดดิน การจาแนกดินทางวิศวกรรม การสารวจ
หินและแร่ วัฎจักรของหินและกระบวนการผุพัง
ดิ น การบดอั ด ดิ น การซึ ม ผ่ า นดิ น ความเค้ น ในมวลดิ น
โครงสร้างหิน แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวทิ ยา
คุณสมบั ติความเค้น -ความเครียดและก าลังเฉือนของดิน
งานสนามของหิน แร่ และโครงสร้างทางธรณีวิทยา
เชื่อมแน่นและดินไม่เชื่อมแน่นการทรุดตัว ทฤษฎีการอัดตัว
การก าเนิ ด ดิน การจ าแนก ดิ น ท างวิ ศ วก รรม
คายน้ า ทฤษฎี ก าลั ง แบกทาน เสถี ย รภาพทางความชั น
คุณ สมบั ติท างดัช นี การบดอัดดิน การซึม ผ่านและ
ปฏิบัติการทดสอบคุณ สมบัติดิน ตามมาตรฐาน การเจาะ
การไหลของน้าในดิน หลั ก การเกี่ยวกับ ความเค้ น
สารวจดินและการเก็บตัวอย่างดิน การทดสอบคุณสมบัติ
ประสิ ท ธิ ผ ลในดิ น การกระจายของความเค้ น
ดิ น ในสนามก ารท ดส อบ แอตเตอเบิร์ ก ลิมิ ต ค วาม
คุณ สมบั ติในการต้านทานแรงเฉือนของดิน ทฤษฎี
ถ่วงจาเพาะของเม็ ด ดิ น การวิเคราะห์ข นาดเม็ ด ดิน การ
การอัด ตัวคายน้า การเจาะส ารวจดิน การทดสอบ
จาแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน แคลิฟอร์เนีย แบ
คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของดิ น การทดสอบการบดอั ด

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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ริ่งเรโช ความหนาแน่นของดินในสนาม ความซึมน้าของดิน
การทดสอบค่าความหนาแน่นในสนาม ซีบีอาร์ การ
การทดสอบกาลังรับแรงเฉือนแบบไดเร็คเชียและแบบเวน
ทดสอบความสามารถในการให้ น้ าซึ ม ผ่ า น การ
การทดสอบกาลังรับแรงอัดแบบอันคอนไฟน์และแบบไทร
ทดสอบกาลังรับเฉือนของดินในห้องปฏิบัติการ การ
แอกเซียล การทรุดตัวของดิน
ทดสอบการอัดตัวคายน้า
Formation of soil, soil classification, soil exploration,
Rock and minerals, rock cycles and weathering
compaction, permeability, stresses in a soil mass,
process, rock structures, topographic and geologic
stress-strain and shear strength of cohesive and
maps, field work on rocks minerals and geologic
cohesionless soils, settlement, consolidation theory,
structures, soil formation, soil classification, index
bearing capacity theory, slope stability, experiments
properties of soil, compaction, permeability and
with standardized tests of soil properties; soil exploration
seepage of soil, principles of effective stresses
and sampling methods, soil test in field, Atterberg’s
within a soil mass, stress distribution, shear
limit, specific gravity, particle distribution, soil
strength of soil, consolidation theory, soil
classification in engineering, compaction, California
exploration, soil exploration, basic properties of soil
bearing ratio, field density, permeability of soil, direct
testing, compaction test, field density test, CBR,
shear and vane shear test, unconfined and triaxial
permeability test, laboratory tests for determining
compression test, soil consolidation
shear strength of soil, consolidation test
วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-8) 263333 วิศวกรรมฐานราก
3(2-3-6)
Foundation Engineering
Foundation Engineering
การส ารวจใต้ ดิ น ก าลั ง แบกทานของฐานราก การ
การส ารวจใต้ดิน ก าลั งแบกทานของฐานราก การ
ออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากเสาเข็ม การวิเคราะห์การ
ออกแบบฐานรากแผ่ แ ละฐานรากเสาเข็ ม การ
ทรุด ตั ว ปั ญ หาเกี่ยวกับ แรงดั น ดิ น โครงสร้างกัน ดิน และ
วิ เ คราะห์ ก ารทรุ ด ตั ว ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ แรงดั น ดิ น
ก าแพงกัน ดิน แบบเข็ม พื ด การปรับ ปรุงดิน เบื้อ งต้น การ
โครงสร้างกันดินและกาแพงกันดินแบบเข็มพืด การ
ออกแบบฐานรากแพและฐานรากปล่องเบือ้ งต้น การขุดดิน
ปรับปรุงดิน เบื้องต้น การออกแบบฐานรากแพและ
แบบเปิ ด จากผิ ว และการขุ ด ดิ น แบบค้ ายั น การฝึ ก หั ด
ฐานรากปล่องเบื้อ งต้น การขุด ดิ น แบบเปิ ด จากผิ ว
ออกแบบ
และการขุดดินแบบค้ายัน การฝึกหัดออกแบบ
Subsurface investigation, bearing capacity of
Subsurface investigation, bearing capacity of
foundation, spread and pile foundation design,
foundation, spread and pile foundation design,
settlement analysis, earth pressure problems, retaining
settlement analysis, earth pressure problems,
structures and sheet pile walls, elementary of soil
retaining structures and sheet pile walls,
improvement, introduction to mat and caisson foundation
elementary of soil improvement, introduction to
design, open cut and braced cut, design practices
mat and caisson foundation design, open cut and
braced cut, design practices
วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6) 263241 วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
Transportation Engineering
Transportation Engineering
องค์ประกอบหลักและลักษณะเฉพาะของระบบขนส่ง
องค์ประกอบหลักและลักษณะเฉพาะของระบบ
การวางแผน การออกแบบและประเมิ น ระบบการขนส่ ง
ขนส่ง หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมขนส่งและการ
การจาลองการขนส่ง การขนส่งทางน้า การขนส่งทางท่อ
วางแผนการขนส่ง แนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบ
การขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง การขนส่งทางอากาศ
ทางกายภาพของระบบขนส่ง การออกแบบสิ่งอานวย
ระบบขนส่งแบบต่อเนื่อง หลักการเบื้องต้นสาหรับการวาง
ความสะดวกส าหรับ คนเดิ น เท้า และจัก รยาน การ
แผนการขนส่งระดับเมืองและภูมิภาค
ตรวจสอบและอานวยการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ
Major components in transportation system,
และท่ า เรื อ การเชื่ อ มต่ อ การขนส่ ง หลายรู ป แบบ
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planning, design and evaluation of transportation
systems, transportation models, water transportation,
pipeline transportation, road transportation, railway
transportation, air transportation, continuous
transportation system, fundamental concept for
urban and regional transportation system planning

263442

263354

หลั ก การเบื้ อ งต้ น ของระบบโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละห่ ว งโซ่
อุปทาน
Main components and specific characteristics
of transportation systems, basic principles of
transportation engineering and transportation
planning, basic concepts in physical design of
transportation systems, facility designs for
pedestrians and bicycles, inspection and uses of
public transport systems and ports, connectivity of
muti-modal transportation, introduction to logistics
and supply chain
วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6) 263342 วิศวกรรมการทาง
3(2-3-6)
Highway Engineering
Highway Engineering
ประวัติค วามเป็ น มาของถนนและพัฒ นาการของทาง
พัฒนาการของถนน ขั้นตอนการดาเนินการด้าน
หลวง การบริ ห ารทางหลวง หลั ก การการวางแผนทาง
งานทาง การวางแผนงานทาง การส ารวจเส้น ทาง
หลวง การจราจร การส ารวจเส้นทาง การสารวจดินและ
การออกแบบทางเรขาคณิ ตของทาง องค์ประกอบ
การทดสอบ การออกแบบและการด าเนิ น การทางด้ า น
ของโครงสร้างถนน การออกแบบและการระบายน้า
เรขาคณิ ต การเงินและเศรษฐศาสตร์ทางหลวง หลักการ
ของผิวทาง การวิเคราะห์ตัวแปรด้านการจราจร การ
เบื้องต้นในการออกแบบถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ผิว
ออกแบบระบบสัญญาณไฟจราจร การควบคุมและ
ทาง การระบายน้า การก่อสร้างและบารุงรักษา
เทคนิคการก่อสร้างถนนและสะพาน ความเสียหาย
Historical development of roads and highways,
และการบารุงรักษาผิวทาง
highway administration, principal of highway planning,
Highway development, highway operation
traffic, route survey, material survey and testing,
process, highway planning, route survey,
geometric design and operation, highway finance and
geometric design of highway, components of
economic, fundamental concepts for asphalt pavement,
highway structures, pavement designs and its
concrete pavement and drainage design, construction
drainage, traffic variable analysis, traffic signal
and maintenance of highways
system design, construction operations and
techniques of highway and bridge, distress and
maintenance of pavements
การประมาณราคาก่อสร้าง
2(1-2-3) 263254 การประมาณราคาก่อสร้าง
2(1-2-4)
Construction Cost Estimation
Construction Cost Estimation
263105 แนวคิดเบื้องต้นทางวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
Introduction to Civil Engineering
งานทางวิศวกรรมโยธา บทบาทของวิศวกรโยธา
อุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางวิศวกรรมโยธา ระบบ
โครงสร้างและวิธีการก่อสร้างในเบื้องต้น วิศวกรรม
ปฐพีเบื้องต้น แหล่งน้า ขนส่งและจราจร การสารวจ
ทางวิศวกรรมเบื้องต้น จรรยาบรรณสาหรับวิศวกร
โยธา วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Civil engineering works, roles of civil
engineers, civil engineering measures and
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instruments, preliminary systems of structures and
construction methods, introduction to geotechnical
engineering, water resources, transport and traffic,
basic engineering servey, ethics for civil engineers,
civil engineering and sustainable development
263266 แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
2(1-3-4)
Building Information modeling
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น ของแบบจ าลองสารสนเทศ
อาคาร กระบวนการพัฒนาแบบจาลอง แบบจาลอง
งานสถาปั ต ยกรรม แบบจ าลองงานโครงสร้ า ง
แบบจาลองระบบประกอบอาคาร
การตรวจสอบการชนกั น ของแบบจ าลอง การ
ประยุกต์ใช้แบบจาลองในการประมาณราคา
การบูรณาการแบบจาลองกับเทคโนโลยีโลกเสมือน
Introduction for building information modeling,
model development processes, architectural
model, structural model, building system model,
model crash detection, model application for cost
estimation, integration model with virtual reality
technology
263355 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง
Feasibility study for construction project
2(1-3-4)
แนวคิดและหลักการของเศรษฐศาสตร์วศิ วกรรม
กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งในงานก่ อ สร้ า ง รายได้ ห รื อ
ผลประโยชน์ของโครงการ ต้นทุนของโครงการ การ
วิ เคราะห์ ก ารลงทุ น โครงการ รายงานการศึ ก ษา
ความเป็นไปได้ของโครงการ
Concepts and principles of engineering
economic, construction related laws, project
revenue or benefit, project cost, project investment
analysis, feasibility study report
263459 เทคนิคก่อสร้างและการควบคุม
2(2-0-4)
Construction Techniques and Supervision
เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานสาหรับ
งานคอนกรีต งานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานเหล็ก
รูป พรรณ บทบาทและคุณ สมบัติของผู้ค วบคุม งาน
ก่ อ สร้า ง การตรวจงานให้ เป็ น ไปตามรูป แบบและ
รายละเอี ย ดการก่ อ สร้ า ง การท ารายงานการ
ก่ อ สร้ า ง กรณี ศึ ก ษาโครงการก่ อ สร้ า งอาคาร
สาธารณะ คอนกรี ต อั ด แรงหล่ อ ส าเร็ จ รู ป ป้ า ย
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โฆษณา อั ฒ จั น ทร์ เสารั บ ส่ ง สั ญ ญาณวิ ท ยุ ห รื อ
โทรทัศน์
Construction techniques and supervision for
concrete work, reinforced concrete work and
structural steel work, roles and qualifications of
construction supervisor, inspection following
drawing and specification, construction report,
construction project case study of public building,
prestressed concrete, billboard structure, stands,
radio or television transmission tower
263429 การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพิเศษ 2(1-3-4)
Special Structure Design and Construction
หลั ก การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ า งเบื้ อ งต้ น การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ การวิ เ คราะห์
โครงสร้ า งพิ เศษ หลั ก การพิ จ ารณาการออกแบบ
การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพิเศษ กรณีศึกษา
คลั ง สิ น ค้ า โครงสร้ า งที่ มี ลั ก ษณะเป็ น หอปล่ อ ง
นั่งร้านหรือค้ายันชั่วคราว แบบหล่อคอนกรีตสาหรับ
เสาหรือคาน
Principles of structural analysis, computer
application for analysis of special structures,
general design considerations, construction
supervision of special structures, case studies of
warehouses, chimney tower structures, temporary
scaffolding or bracing, concrete formwork for
columns or beams.
หลักอุทกวิทยา
3(3-0-6) 263273 หลักอุทกวิทยา
3(3-0-6)
Principle of Hydrology
Principles of Hydrology
อุทกวิทยาเบื้องต้น วัฏจักรของน้า ภูมิอากาศกับอุทก
อุทกวิทยาเบื้องต้น วัฏจักรของน้า ภูมิอากาศกับ
วิทยา น้าจากอากาศและน้าฝน การดักและการกักขังบนผิว
อุทกวิทยา น้าจากอากาศ กระบวนการดักและการ
ดิน การระเหย การคายน้า และการคายระเหย การซึมลงสู่
กักขังบนผิวดิน การระเหย การคายน้า และการคาย
ดิน น้าท่าและการวัดน้าท่า ไฮโดรกราฟ กราฟหนึ่งหน่วย
ระเหย การสูญเสียของน้าผิวดิน
น้าท่า การเคลื่อนตัวของน้าหลาก การวิเคราะห์ความถี่ของ
และการซึ ม น้ าท่ า และการวั ด น้ าท่ า ไฮโดรกราฟ
น้าหลาก ความสัมพันธ์ระหว่างน้าฝนและน้าท่า น้าใต้ดิน
กราฟหนึ่งหน่วยน้าท่า การเคลื่อนตัวของน้าหลาก
เบื้องต้น การตกตะกอนในทางน้า ความน่าจะเป็ น ในงาน
การวิเ คราะห์ ค วามถี่ ข องน้ าหลาก ความสั ม พั น ธ์
อุทกวิทยา การประยุกต์ใช้อุทกวิทยา
ระหว่างน้าฝนและน้าท่า น้าใต้ดินเบือ้ งต้น
Preliminary hydrological, water cycle, weather and
การตกตะกอนในทางน้า ความน่าจะเป็นในงานอุทก
hydrology, precipitation and rainfall, interception and
วิทยา การประยุกต์ใช้อุทกวิทยา
depression storage, evaporation, transpiration,
Introduction to hydrology, hydrologic cycle,
evapotranspiration, infiltration, stream flow and its
climate and hydrology, precipitation, interception
measurement, hydrograph, unit hydrograph, flood
process and depression storage, evaporation,
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routing, flood-frequency analysis, rainfall-runoff
relationship, elementary of groundwater, sediment in
flow channel, probability in hydrology, applications of
hydrology

263391

การฝึกงาน
Professional Training
3 (ไม้น้อยกว่า 240 ชัวโมง)

263452

การบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management

263453

กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิศวกรโยธา 2(1-2-3)
Laws and Ethics for Civil Engineers
พระราชบัญญัติวิศวกร พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
กฎหมายการวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อมส าหรับ วิศวกร
โยธา กฎหมายส าหรั บ การพั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
จรรยาบรรณสาหรับวิศวกรโยธา กรณีศกึ ษา
Engineering act, building control act, urban planning
and environmental laws for civil engineers, law for real
estate development, ethics for civil engineers, case
studies

3(3-0-6)

transpiration and evapotranspiration, losses in
surface water and infiltration, stream flow and its
measurement, hydrograph, unit hydrograph, flood
routing, flood-frequency analysis, rainfall-runoff
relationship, preliminary groundwater, sediment in
flow channel, probability in hydrology, applications
of hydrology
263491 การฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
263493 สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co – operative Education

263452 การบริหารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
แนวคิด และหลั ก การของการบริห ารโครงการ
การจั ด ท าและส่ ง มอบโครงการ องค์ ก รในงาน
ก่อสร้าง การวางแผนโครงการ สายงานวิกฤติ (ซีพี
เอ็ ม ) ก า ร จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ก า ร ต ร ว จ วั ด
ความก้าวหน้า เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง ความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบคุณภาพ
Concept and principle of project management,
project delivery systems, project organization, site
layout, project planning, critical path method
(CPM), resource management, progress
measurement,
construction
equipment,
construction safety, quality system
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วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6) 263375 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
Hydraulic Engineering
การประยุก ต์ห ลั กการของของไหลเพื่ อออกแบบและ
การประยุกต์หลักการของของไหลเพื่อออกแบบ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ การ
และการด าเนิ น งานด้ า นวิศ วกรรมชลศาสตร์ การ
วิเคราะห์ระบบท่อ แรงน้ากระแทกเครื่องสูบน้าและกังหัน
ออกแบบอ่างเก็บน้า เขื่อน ฝายและโครงสร้างกักน้า
น้า การไหลในทางน้าเปิ ด การออกแบบอ่างเก็บ น้า เขื่อน
ทางระบายน้ าล้ น อาคารประกอบต่ า งๆของเขื่ อ น
และฝาย ทางระบายน้าล้น อาคารประกอบต่างๆของเขื่อน
การวิเคราะห์ ระบบท่อ และการออกแบบท่ อส่ ง น้ า
และระบบชลประทาน แบบจ าลองชลศาสตร์ แ ละการ
การไหลในน้าเปิด ระบบชลประทาน การจัดการน้า
จัดการน้าท่วม ระบบระบายน้า
ท่วมและระบบระบายน้า แรงน้ากระแทก เครื่องสูบ
Application of fluid mechanics for design and
น้าและกังหันน้า แบบจาลองชลศาสตร์
operating in hydraulic engineering, pipe system analysis,
Application of fluid mechanics for design and
water hammer, pump and turbine, open channel flow,
operating in hydraulic engineering, design of
design of reservoir, dam and weir, spillway, hydraulic
reservoir, dam, weir and water retention
structure of dam and irrigation system, hydraulic model
structure, spillway, hydraulic structure of dam and
and flood management, drainage system
irrigation system, pipe system analysis and design,
open channel flow, irrigation system, flood
management and drainage system, water
hammer, pump and turbine, , hydraulic model
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
1(0-3-2) 263492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
2(0-4-2)
Civil Engineering Project I
Civil Engineering Project
จั ด ท าโครงร่ า งโครงงานในหั ว ข้ อ ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ
การจั ด ท าโครงงานในหั ว ข้ อ ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ
งานวิ จั ย ปั ญ หาในการปฏิบั ติ ง าน ห รื อ การพั ฒ นา
งานวิจัย ปั ญ หาในการปฏิ บั ติงาน หรือการพั ฒ นา
เทคโนโลยีท างด้านวิศวกรรมโยธา ศึก ษาค้น คว้า ผลงาน
เทคโนโลยี ท างด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา การน าเสนอ
ทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การนาเสนอโครงร่าง
โครงงาน การจั ด ท ารายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ ของ
Conducting proposal of individual project on
โครงงาน
interesting topic, practical problem or technology
Conducting individual project on interesting
developing in the area of civil engineering, literature
topic of research, practical problem or technology
review related on selected project, proposal presentation
developing in area of civil engineering,project oral
presentation, project report completion
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
2(0-6-3)
Civil Engineering Project II
การจั ด ท าโครงงานในหั วข้อที่ ส นใจเกี่ ยวกับ งานวิจั ย
ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน
วิศวกรรมโยธา การน าเสนอโครงงาน การจัดท ารายงาน
ฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน
Conducting an individual project on interesting topic
of research, practical problem or technology developing
in the area of civil engineering,project oral presentation,
a complete report of project

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับรหัส
วิชา
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
วิชา ปรับ
ชื่อรายวิชา
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
และปรับ
หน่วยกิต
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263419
263420
263425
263426
263455
263456
263457
263458

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(2-2-5)
Prestressed Concrete Design
การออกแบบอาคาร
3(2-2-5)
Building Design
ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต
3(3-0-6)
Durability of Concrete Structures
วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Earthquake Engineering
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Real Estate Development
การจัดการผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
Productivity and Quality Management in Construction
ธุรกิจก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Business
วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Material and Construction Technology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
9
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(2-2-5)
Prestressed Concrete Design
263420 การออกแบบอาคาร
3(2-2-5)
Building Design
263425 ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต
3(3-0-6)
Durability of Concrete Structures
263426 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Earthquake Engineering

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering
หั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจและทั น สมั ย ในงานวิ ศ วกรรมโยธา
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยหลั ก วิ ช าการทาง
วิศวกรรมโยธา การนาเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ใน
งานวิศวกรรมโยธา

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา
ปิดรายวิชา

263427 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา
Applied Mathematics in Civil Engineering

263493

สาระที่
ปรับปรุง

263428 การเสริมกาลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Strengthening of Reinforced Concrete Structures
3(2-3-6)
บทน า วัส ดุ เสริม ก าลั ง เทคนิ ค การเสริม ก าลั ง
การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น การเสริมก าลังรับ
แรงดัด การเสริมกาลังรับแรงเฉือน การเสริมกาลัง
รั บ แรงอั ด หรื อ แรงอั ด และแรงดั ด ร่ ว มกั น การให้
รายละเอียดการเสริมกาลัง
Introduction, strengthening materials, strengthening
techniques, basic structural analysis, flexural
strengthening, shear strengthening, strengthening of
members subjected to axial force or combined axial
and bending forces, FRP reinforcement details
263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering
การจั ด ท าโครงงานในหั ว ข้ อ ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ
งานวิ จั ย ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ งาน หรื อการพั ฒ นา
เทคโนโลยี ท างด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา การน าเสนอ
โครงงาน การจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน

เปลี่ยน
หมวด
รายวิชา
รายวิชา
ใหม่

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

Interesting and new topics in civil engineering, data
Conducting an individual project on interesting
searching, data analysis based on acadamic principles of
topic of research, practical problem or technology
civil engineering, presenting knowledges and application
developing in the area of civil engineering,project
in civil engineering
oral presentation, a complete report of project
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและวิศวกรรมการทาง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและวิศวกรรมการทาง
263435 การปรับปรุงดินเบือ้ งต้น
3(3-0-6) 263435 การปรับปรุงดินเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
คงเดิม
Introduction to Soil Improvement
Introduction to Soil Improvement
263443 วัสดุการทาง
3(2-2-5)
ปิดรายวิชา
Highway Materials
263445 การออกแบบผิวทาง
3(2-2-5) 263437 การออกแบบผิวทาง
3(2-2-5) ปรับรหัส
Pavement Design
Pavement Design
วิชา
263446 เทคโนโลยีธรณีของทางรถไฟแบบมีหินโรยทางเบื้องต้น
รายวิชา
Introduction of Geotechnology of Ballasted Rail Tracks
ใหม่
3(3-0-6)
โครงสร้างฐานรากรางรถไฟ คุณสมบัติทางธรณี
เทคนิค ของหินโรยทาง การเสื่อมสภาพของหิน โรย
ท าง ก ารบ น เปื้ อน ข อ งหิ น โรยท าง ก ารซ่ อ ม
บ ารุง รัก ษาทางรถไฟ การปรับ ปรุง โครงสร้า งฐาน
รากรางรถไฟด้วยแผ่นใยสังเคราะห์
Railway substructures, geotechnical properties
of ballast, ballast deterioration, fouling ballast,
track maintenance, improvement of railway
substructures using geosyntheticsgm8ob
263444 วิศวกรรมจราจร
3(2-2-5)
รายวิชา
Traffic engineering
ใหม่
องค์ ป ระกอบหลั ก ของการจราจร ความเร็ ว
ปริ ม าณจราจร ทฤษฎี เ บื้ อ งต้ น ของการไหลของ
กระแสจราจร เวลาและความล่าช้าในการเดินทาง ที่
จอดรถ องค์ป ระกอบพื้น ฐานส าหรับการออกแบบ
ถนน การออกแบบระบบควบคุ ม การจราจรที่ท าง
แยก ความปลอดภัยของบนท้องถนน
Traffic components, speed, traffic volume,
fundamental of traffic flow theory, travel time and
travel delay, parking, designs of traffic control
systems at intersections, road safety
263446 วิศวกรรมขนส่งทางรางเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
รายวิชา
Introduction to Railway Engineering
ใหม่
ป ระวั ติ ข องก ารพั ฒ นาก ารขนส่งท างราง
หลั ก การพื้ น ฐานและลั ก ษณะการเดิ น รถทางราง
ก ฎ เก ณ ฑ์ ข อ ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใน ระ บ บ รา ง
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องค์ ป ระกอบของระบบราง โครงสร้ า ง ระบบ
ล้อเลื่อน ระบบอาณัตสัญญาณและการสื่อสาร การ
ก่อสร้างและการบารุงรักษาทางรถไฟ
History of rail transport development,
fundamentalprinciple and characteristics of rail operations,
rules of safety in rail system, composition of rail system,
structures, rolling stocks, signaling and communication
systems, construction and maintenance of railway
263447 ระบบขนส่งอัจฉริยะเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Intelligent Transportation Systems
ประวัติความเป็นมา การพัฒนา ความสาคัญของ
ระบบขนส่ ง อั จ ฉริ ย ะ ประเภทของระบบขนส่ ง
อัจ ฉริย ะซึ่ ง ประกอบด้ วยระบบการจั ด การจราจร
ระบบแนะนาการเดินทาง ระบบควบคุมยานพาหนะ
ระบบปฏิบัติการรถเชิงพาณิชย์ ระบบการจัดการรถ
สาธารณะ และระบบช่วยในการขนส่งในเขตชนบท
ประโยชน์และการนาไปใช้ของระบบขนส่งอัจฉริยะ
History, development, importance of intelligent
transportation systems (ITS), categories of ITS including
advanced traffic management, traveler information,
vehicle control, commercial vehicle operation, public
transportation, and rural transportation assistance
systems, benefits of ITS and its application

263463
263464

263465

การสารวจเส้นทาง
3(2-2-5)
Route Surveying
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับวิศวกรรมโยธา
Geographic Information System for Civil Engineering
3(2-2-5)

การสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
Photogrammetric Surveying

3(2-2-5)

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

ปิดรายวิชา
ย้ายกลุ่ม
วิชา
ไปกลุ่มวิชา
วิศวกรรม
ทรัพยากร
น้าและ
สารวจ
ย้ายกลุ่ม
วิชาไปกลุ่ม
วิชา
วิศวกรรม
ทรัพยากร
น้าและ
สารวจ
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263493

263456
263464

263465
263474
263476
263478
263479

263493
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หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5) 263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering
Selected Topics in Civil Engineering
หั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจและทั น สมั ย ในงานวิ ศ วกรรมโยธา
การจั ด ท าโครงงานในหั ว ข้ อ ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยหลั ก วิ ช าการทาง
งานวิจัย ปั ญ หาในการปฏิ บั ติงาน หรือการพั ฒ นา
วิศวกรรมโยธา การนาเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ใน
เทคโนโลยี ท างด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา การน าเสนอ
งานวิศวกรรมโยธา
โครงงาน การจั ด ท ารายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ ของ
Interesting and new topics in civil engineering, data
โครงงาน
searching, data analysis based on acadamic principles of
Conducting an individual project on interesting
civil engineering, presenting knowledges and application
topic of research, practical problem or technology
in civil engineering
developing in the area of civil engineering,project
oral presentation, a complete report of project
กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้าและสารวจ
การจัดการผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)
Productivity and Quality Management in Construction
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับวิศวกรรมโยธา
263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับวิศวกรรมโยธา
Geographic Information System for Civil Engineering
Geographic Information System for Civil
3(2-2-5)
Engineering
3(2-2-5)
การสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
3(2-2-5) 263465 การสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
3(2-2-5)
Photogrammetric Surveying
Photogrammetric Surveying
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3(3-0-6) 263474 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3(3-0-6)
Water Supply and Sanitary Engineering
Water Supply and Sanitary Engineering
วิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6) 263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
Water Resources Engineering
Water Resources Engineering
วิศวกรรมการระบายน้า
3(3-0-6) 263478 วิศวกรรมการระบายน้า
3(3-0-6)
Drainage Engineering
Drainage Engineering
วิศวกรรมชลประทาน
3(3-0-6) 263479 วิศวกรรมชลประทาน
3(3-0-6)
Irrigation Engineering
Irrigation Engineering
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5) 263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
หั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจและทั น สมั ย ในงานวิ ศ วกรรมโยธา
Selected Topics in Civil Engineering
การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยหลั ก วิ ช าการทาง
การจั ด ท าโครงงานในหั ว ข้ อ ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ
วิศวกรรมโยธา การนาเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ใน
งานวิจัย ปั ญ หาในการปฏิ บั ติงาน หรือการพั ฒ นา
งานวิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยี ท างด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา การน าเสนอ
Interesting and new topics in civil engineering, data
โครงงาน การจั ด ท ารายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ ของ
searching, data analysis based on acadamic principles of
โครงงาน
civil engineering, presenting knowledges and application
Conducting an individual project on interesting
in civil engineering
topic of research, practical problem or technology
Selected Topics in Civil Engineering
developing in the area of civil engineering,project
oral presentation, a complete report of project

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปิดรายวิชา
คงเดิม

คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา

001101
001102
241151
242101
244101
261101

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
แคลคูลัส 1
Calculus I
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing

3(2-2-5)

001101

3(2-2-5)

001103

3(3-0-6)

002101

4(3-3-8)

003101

4(3-3-8)

241153

3(2-3-6)

244108
263104
263105

001103
004101
004201
241152
244102
263101
263103

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ศิลปะในการดาเนินชีวิต
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
แคลคูลัส 2
Calculus II
ฟิสิกส์ 2
Physics II
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Statics
เขียนแบบก่อสร้าง
Construction Drawing

20 หน่วยกิต
3(2-2-5)

001102

3(2-2-5)

001104

3(2-2-5)

002102

3(3-0-6)

003102

4(3-3-8)

242107

3(3-0-6)

247108

2(1-2-3)

263101
263106

รวม

21 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน
Thai Language in Daily Life
ภาษาอังกฤษสาหรับชีวิตประจาวัน
English for Daily Life
การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
Technology Usage for Digital life
สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต
Artistic for Life Management
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mathematics
หลักฟิสิกส์
Principle of Physics
เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Drawing
แนวคิดเบื้องต้นทางวิศวกรรมโยธา
Fundamental Concept for Civil Engineering
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาไทยเชิงวิชาการ
Thai for Academic Purposes
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ความฉลาดทางดิจิทัล
Digital Intelligence Quotient
การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Skills Development and Lifelong Learning
ความรู้พื้นฐานทางเคมี
Fundamental of Chemistry
สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็น
Basic Statistics and Probability
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Statics
การสารวจ
Surveying
รวม

2(2-0-4)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(2-3-6)
1(1-0-2)
19 หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(2-2-5)
2(1-2-4)
3(2-2-5)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
21 หน่วยกิต
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001204

003202

002202

241253
263211
263261
264101

002201

003201
263202

263213
263216
263262
263271

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English

3(2-2-5)

001205

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental
Management
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society

3(2-2-5)

003203

3(2-2-5)

226111

แคลลูลัส 3
Calculus III
กาลังวัสดุ
Strength of Materials
การสารวจ
Surveying
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship

3(3-0-6)

263211

3(3-0-6)

263213

3(2-3-6)

263216

3(3-0-6)

263254

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรม
โยธา
Applied Mathematics in Civil
Engineering
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
Structural Analysis I
คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
ค่ายฝึกงานสารวจ
Survey Camp
ชลศาสตร์
Hydraulics
รวม

20 หน่วยกิต
3(2-2-5)

003204

3(2-2-5)

146200

3(3-0-6)

263207

3(3-0-6)

263214

4(3-3-8)

263241

1 หน่วยกิต
(80 ชม.)
4(3-3-8)

263266

21 หน่วยกิต

263273

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ
English for Academic and Professional
Communication
เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม
Collaborative Learning for Society Creation
หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Principles of Problem Solving and Basic
Programming
กาลังวัสดุ
Strength of Materials
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
Structural Analysis I
คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
การประมาณราคาก่อสร้าง
Construction Cost Estimation
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน
Health Environment and Community
Management
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
คุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุวิศวกรรม
Properties and Behaviors of Engineering
materials
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
Structural Analysis II
วิศวกรรมขนส่ง
Transportation Engineering
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
Building Information Modeling
หลักอุทกวิทยา
Principles of Hydrology
รวม

3(2-2-5)

2(0-4-2)

2(1-2-4)

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

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต
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226101

263314
263315
263317
263331

263318
263333
263342
263354
263373

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming

3(3-0-6)

003305

การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
Structural Analysis II
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
Civil Engineering Materials and Testing
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics

3(3-0-6)

263317

2(1-3-4)

263331

4(3-3-8)

263342

4(3-3-8)

263371

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Design of Timber and Steel Structures
วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
การประมาณราคาก่อสร้าง
Construction Cost Estimation
หลักอุทกวิทยา
Principles of Hydrology

16 หน่วยกิต
4(3-3-8)

003206

4(3-3-8)

263318

3(3-0-6)

263333

2(1-2-3)

263379

3(3-0-6)

263355

263xxx
xxxxxx
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
263391

การฝึกงาน
Professional Training
(ไม่นับหน่วยกิต)
รวม

16 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 240
ชม.)
3 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565
ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น
ผูป้ ระกอบการยุคดิจิทัล
Design Thinking Process for Digital Age
Entrepreneurs
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
Integration for Professional Innovation
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Structures Design
วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ก่อสร้าง
Feasibility Study for Construction Project
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)

4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
4(3-3-8)

18 หน่วยกิต
3(0-6-3)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
2(1-3-4)

3(x-x-x)
3(x-x-x)
21 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
xxxxxx
263xxx
263xxx

263452
263475
263494

วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective

3(x-x-x)

263452

3(x-x-x)

263459

3(x-x-x)

263484

การบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management
วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
Civil Engineering Project I

3(3-0-6)

263492

3(3-0-6)

xxxxxx

1(0-3-2)

263xxx
263xxx

263453

263495
263xxx
263xxx
xxxxxx

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับ
วิศวกรโยธา
Laws and Ethics for Civil Engineers
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
Civil Engineering Project II
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

16 หน่วยกิต
2(1-2-3)

263491

2(0-6-3)

263496

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management
เทคนิคก่อสร้างและการควบคุม
Construction Techniques and Supervision
การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้าง
พิเศษ
Special Structure Design and Construction
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Project
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การฝึกงาน *
Professional Training *
สหกิจศึกษา *
Co – operative Education *

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

2(0-4-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
13 หน่วยกิต

รวม

6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
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128

129

130
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดารงวิรยิ ะนุภาพ
Associate Professor Nattapong Damrongwiriyanupap, Ph.D.
นายณัฐพงศ์ ดารงวิริยะนุภาพ
35607000xxxxx
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัด
พะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3385
โทรศัพท์
087-7279-998
pnatpong_chin@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2553
Doctor of Philosophy (Civil Engineering)
University of Colorado at Boulder, USA.
พ.ศ. 2552
Master of Engineering (Civil Engineering)
University of Colorado at Boulder, USA.
พ.ศ. 2544
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2541
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิจัย
อภิชาต ใจดี, วรจักร จันทร์แว่น, ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์, ปาลินี สุมิตสวรรค์ และ ณัฐพงศ์ ดารงวิรยิ ะนุภาพ
(2562). ผลกระทบต่อการใช้เถ้าลอยและเถ้าหนักต่อสมบัติของคอนกรีตบล็อกมวลเบา แบบเติม
ฟองอากาศ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10-12
กรกฎาคม 2562, อุดรธานี, หน้า 172-176.
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Sae-Long, W., Limkatanyu, S. and Damrongwiriyanupap, N. (2021). Shear-flexure-interaction
frame element inclusion of bond-slip effect for seismic analysis of non-ductile RC
columns. Chiang Mai Journal of Science. December 2021. pp. 460-469.
Damrongwiriyanupap, N., Sae-Long, W., Limkatanyu, S. and Xi, Y. (2021). Influence of
associated cations on chloride ingress into concrete structures. Engineering Journal, 25(3),
pp. 51-60.
Sae-Long, W., Limkatanyu, S., Panedpojaman, P., Prachasaree, W., Damrongwiriyanupap, N.,
Kwon, M. and Hansapinyo, C. (2021). Nonlinear Winkler-based frame element with
inclusion of shear-flexure interaction effect for analysis of non-ductile RC members on
foundation. Journal of Applied and Computational Mechanics, 7(1), pp. 148-164.
Phoo-Ngernkham, T., Hanjitsuwan, S., Detphan, S., Thumrongvut, J., Suksiripattanapong, C.,
Damrongwiriyanupap, N., Chindaprasirt, P. and Shigemitsu, H. (2018). SHEAR BOND
STRENGTH OF FA-PC GEOPOLYMER UNDER DIFFERENT SAND TO BINDER RATIOs AND
SODIUM HYDROXIDE CONCENTRATIONS. International Journal of GEOMATE, pp. 52-57.
Limkatanyu, S., Sae-Long, W., Horpibulsuk, S., Prachasaree, W. and Damrongwiriyanupap, N.
( 2018). Flexural responses of nanobeams with coupled effects of nonlocality and surface
energy. ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik, pp. 1-23.
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ประวัติ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรัตน์
Associate Professor Thanakorn Chompoorat, Ph.D.
นายธนกร ชมภูรัตน์
31201005xxxxx
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3385
โทรศัพท์
081-258-8518
cthanakorn@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2548
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิจัย
Chompoorat, T., Likitlersuang, S., Sitthiawiruth, S., Komolvillas, V., Jamsawang, P. and Jongpradist, P.
(2021). “Mechanical properties and microstructures of stabilised dredged expansive soil from
coal mine” Geomechanics and Engineering, An International Journal Volume 25, Number 2,
pp. 143-157. http://dx.doi.org/10.12989/ gae.2021.25.2.143 (ISI, IF = 2.485).
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Chompoorat, T., Thanawong, K. and Likitlersuang, S. (2021). Swell-shrink behaviour of cement
with fly-ash stabilised lake bed sediment. Bulletin of Engineering Geology and the
Environment, Volume 80, pp. 2617–2628. https://doi.org/10.1007/s10064-02002069-2 (ISI, IF = 3.041).
Chompoorat, T., Likitlersuang, S. and Jongvivatsakul, P. (2019). Engineering properties of
controlled low-strength material (CLSM) as an alternative fill material. 16th Asian
Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, International
Convention Centre (TICC), Taipei, Taiwan. pp. 777-780.
Chompoorat, T., Maikhun, T. and Likitlersuang, S. (2019). Cement-improved lake bed sedimentary soil
for road construction. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Ground
Improvement, Volume 172, Issue 3, pp. 192–201 DOI: https://doi.org/10.1680/
jgrim.18.00076.
Likitlersuang, S., Pholkainuwatra, P., Chompoorat, T. and Keawsawasvong, S. (2018). Numerical
Modelling of Railway Embankments for High-Speed Train Constructed on Soft Soil.
Journal of GeoEngineering, Volume 13, No. 3, pp. 149 – 159. DOI: 10.6310/jog.
201809_13(3).6.
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี
ชั้นปี
ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตร
1
PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์กับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
โยธา
PLO2 PLO3 PLO4 ผู้ เรีย นสามารถใช้เทคนิ ค ทรัพ ยากร เครื่อ งมื อ ทั น สมั ย ทางวิศ วกรรมเพื่ อเขีย นแบบงาน
ก่อสร้าง งานสารวจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO5 ผู้เรียนสามารถทางานเป็นทีมในรายวิชา แนวคิดเบื้องต้นทางวิศวกรรมโยธา และการสารวจ
เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
PLO6 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสื่อสารงานวิศวกรรมโยธากับกลุ่มผู้ประกอบ
วิชาอื่น และสามารถเขียนแบบงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PLO7 ผูเ้ รียนสามารถตัดสินใจ และวิจารณ์ผลกระทบต่อสถานการณ์การประกอบวิชาชีพโยธา โดย
คานึงถึง กฎหมาย จรรยาบรรณ บริบททางสังคม และสิ่งแวดล้อม ในรายวิชาแนวคิดเบื้องต้นทาง
วิศวกรรมโยธา
PLO8 PLO9 ผูเ้ รียนสามารถค้นคว้าความรู้ และประยุกต์ความรูใ้ หม่
2 PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์กับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
โยธา
PLO2 ผูเ้ รียนสามารถออกแบบ และหาคาตอบในงานวิศวกรรมขนส่ง
PLO3 ผูเ้ รียนสามารถค้นหาและเลือกใช้วัสดุ ออกแบบคอนกรีต เพื่อการทดสอบและทดลอง
PLO4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิค ทรัพยากร เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมโยธาเพื่อทาแบบจาลอง
สารสนเทศอาคาร และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
PLO5 ผู้เรียนสามารถทางานเป็นทีมในรายวิชา แบบจาลองสารสนเทศอาคาร คอนกรีตเทคโนโลยี
การประมาณราคา และคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุวิศวกรรม
PLO6 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารงานวิศวกรรมโยธากั บกลุ่มผู้ป ระกอบวิชาอื่น และ
สามารถเขียนแบบงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
PLO7 ผูเ้ รียนสามารถตัดสินใจ และวิจารณ์ผลกระทบต่อสถานการณ์การประกอบวิชาชีพโยธา โดย
คานึงถึง บริบททางสังคม และสิ่งแวดล้อม
PLO8 ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์ความรูท้ างวิศวกรรมขนส่ง
PLO9 –
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ชั้นปี
ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตร
3 PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์กับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
โยธา
PLO2 ผู้เรียนสามารถออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างไม้และเหล็ก ฐานราก งานทาง และ
หาคาตอบในการงานวิศวกรรมโยธา
PLO3 ผู้เรียนสามารถค้นหาและเลือกใช้วัสดุ ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างไม้และเหล็ก
ฐานราก งานทาง
PLO4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิค ทรัพยากร เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมโยธาเพื่อ บูรณาการ
ความรูส้ ู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ
PLO5 ผู้เรียนสามารถทางานเป็นทีมในรายวิชา ปฐพีกลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล และวิศวกรรม
ชลศาสตร์
PLO6 ผู้เรียนสามารถสื่อสารงานวิศวกรรมโยธากับกลุ่มผู้ประกอบวิชาอื่น และบูรณาการความรู้สู่
นวัตกรรมทางวิชาชีพ
PLO7 ผูเ้ รียนสามารถตัดสินใจ และวิจารณ์ผลกระทบต่อสถานการณ์การประกอบวิชาชีพโยธา
PLO8 ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์ความรูท้ างวิศวกรรมโยธา
PLO9 ผูเ้ รียนสามารถค้นคว้าความรู้ และประยุกต์ความรูใ้ หม่
4 PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์กับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
โยธา
PLO2 PLO3 PLO4 ผูเ้ รียนสามารถใช้เทคนิค ทรัพยากร เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมโยธา
PLO5 ผูเ้ รียนสามารถทางานเป็นทีมในรายวิชา โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
PLO6 ผูเ้ รียนสามารถสื่อสารงานวิศวกรรมโยธากับกลุ่มผู้ประกอบวิชาอื่น และผูป้ ระกอบการ
PLO7 ผูเ้ รียนสามารถตัดสินใจ และวิจารณ์ผลกระทบต่อสถานการณ์การประกอบวิชาชีพโยธา
PLO8 ผูเ้ รียนสามารถประยุกต์ความรูท้ างวิศวกรรมโยธา และการบริหารงานก่อสร้าง
PLO9 ผูเ้ รียนสามารถค้นคว้าความรู้ และประยุกต์ความรูใ้ หม่การเรียนการสอนกับการทางานอย่าง
เป็นระบบ ผ่านการฝึกงานหรือสหกิจศึกษา

180

ภาคผนวก ฌ
ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
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ตารางเปรียบเทียบ มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
1. คาอธิบายองค์ความรู้ท่ีจาเป็นในการประกอบวิชาชีพ
1.1 องคความรู ท่ี เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ตคอมพิ ว เตอรและการจ าลอง
(Applied Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรูที่นาเสนอระบบต่าง
ๆ ในรูป แบบ ของสมการคณิ ต ศาสตร์ การจ าลองระบบ การออกแบบและวิ เคราะห์ ระบบจาลอง
ระบบปอนกลับ และ การประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
1.2 องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร (Mechanics) หมายถึงเนื้อหาความรูที่อยู่บน
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่น ๆ ที่กระทากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์
การ เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบต่าง ๆ
ที่มากระทา
1.3 องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences
and Fluid Mechanics) หมายถึ ง เนื้ อ หาความรู ที่ อ ยู่ บ นความรู พื้ น ฐานของลั ก ษณ ะเฉพาะ
(characteristics) และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของความ
ร้อน ระบบทาง ความร้อนและการประยุกตใชที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด
1.4 องคความรู ท่ี เ กี่ ย วเนื่ อ งทางเคมี แ ละวั ส ดุ (Chemistry and Materials) หมายถึ ง
เนื้อหา ความรูที่อยู่บนพื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ
เกิดปฏิกิรยิ าของสสาร การประยุกตใชงานสสารในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ
1.5 องคความรู ท่ี เกี่ ย วเนื่ อ งทางพลั งงาน (Energy) หมายถึ ง เนื้ อหาความรู ที่ เกี่ยวของกั บ
พลั งงานประเภทต่ าง ๆ ที่ จ าเป็ นในชี วิตประจ าวัน กระบวนการผลิ ต การขนสง เป็ นต้ น รวมถึ งกลไกหรื อ
หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน สาหรับ
ในอนาคต
1.6 องคความรูท่ีเกี่ย วเนื่อ งกั บ ไฟฟ้าและอิเล็ ก ทรอนิก ส์ (Electricity and Electronics)
หมายถึ ง เนื้ อ หาความรู้ซึ่ งเกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ท างไฟฟ้ าและอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เชน วงจรและระบบไฟฟา
อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟา สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกตใชงาน
ด้วยเทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1.7 องคความรู้ ท่ี เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การระบบ (System Management)
หมายถึง เนื้อหาความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัย
ทาง วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ รวมไปถึงการนาสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ
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1.8 องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and
Environment) หมายถึ ง เนื้ อ หาความรู ที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐานของทฤษฎี แ ละการน ามาประยุ ก ตใชงานที่
เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม
2. ตารางแสดงกลุ่มวิชาที่เป็นเนื้อหาสาระสาคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
องค์ความรู้
1 2 3 4 5 6 7 8
1) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และวัสดุ (Structural Engineering and Materials)
263207 คุณสมบัติวัสดุและพฤติกรรมของวัสดุวิศวกรรม
x x
x
263211 กาลังวัสดุ
x x
264213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
x x
264214 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
x x
263216 คอนกรีตเทคโนโลยี
x
x x
263217 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
x x
263218 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
x x
263429 การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพิเศษ
x x
2) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร์ (Soil and Hydraulic Engineering)
263273 หลักอุทกวิทยา
x
x
263331 ปฐพีกลศาสตร์
x x
263333 วิศวกรรมฐานราก
x x
263371 กลศาสตร์ของไหล
x
x
263375 วิศวกรรมชลศาสตร์
x
x
3) ก ลุ่ ม ค วาม รู้ ด้ าน วิ ศ วก รรม ส ารวจ แ ล ะก ารจั ด ก าร (Surveying and Engineering
Management)
263101 การสารวจ
x
x
263241 วิศวกรรมขนส่ง
x
x
263254 การประมาณราคาก่อสร้าง
x
x
263266 แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
x
263342 วิศวกรรมการทาง
x x
x
x
263355 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง
x
263452 การบริหารงานก่อสร้าง
x
x
เนื้อหาองค์ความรู้
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เนื้อหาองค์ความรู้
263459 เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุม

1

องค์ความรู้
2 3 4 5 6 7 8
x

3. ตารางแสดงรายวิชาที่สอดคล้องในแต่ละองค์ความรู้
มคอ.1
วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
องค์ความรูท้ ี่จาเป็นในการประกอบวิชาชีพ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
1. องคความรู ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์ 226111 หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น
ประยุ ก ต ค อม พิ วเต อร์ แ ล ะก ารจ าล อ ง
(Principles of Problem Solving and Basic Programming)
(Applied Mathematics, Computer and 241153 คณิตศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mathmatics)
Simulations)
247108 สถิตพิ ้ืนฐานและความน่าจะเป็น
(Basic statistic and Probability)
263104 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing)
263254 การประมาณราคาก่อสร้าง (Construction Cost Estimation)
2. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร
244108 หลักฟิสกิ ส์ (Principle of Physics)
(Mechanics)
263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Statics)
263211 กาลังวัสดุ (Strength of Materials)
263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 (Structural Analysis l)
263214 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 (Structural Analysis ll)
263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
263318 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
(Timber and Steel Structures Design)
263331 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)
263333 วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering)
263429 การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพิเศษ
(Special Structure Design and Construction)
3. องคความรู ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ อุ ณ หศาสตร์ 263273 หลักอุทกวิทยา (Principles of Hydrology)
และกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences 263371 กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)
and Fluid Mechanics)
263375 วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulic Engineering)
4. องคความรู ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งทางเคมี แ ละวั ส ดุ 242107 ความรู้พนื้ ฐานทางเคมี (Fundamental of Chemistry)
(Chemistry and Materials)
263207 คุณสมบัตแิ ละพฤติกรรมของวัสดุวิศวกรรม
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มคอ.1
องค์ความรูท้ ี่จาเป็นในการประกอบวิชาชีพ

วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
(Properties and Behaviors of Engineering Materials)
263216 คอนกรีตเทคโนโลยี (Concrete Technology)

5. องคความรู ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งทางพลั ง งาน
(Energy)
6. องคความรู ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ ไฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics)
7. องคความรู้ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การบริ ห าร 263105 แนวคิดเบือ้ งต้นทางวิศวกรรมโยธา
จัดการระบบ (System Management)
(Introduction to Civil Engineering)
263261 การสารวจ (Surveying)
263241 วิศวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering)
263266 แบบจาลองสารสนเทศอาคาร
(Building Information Modeling)
263355 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง
(Feasibility Study for Construction Project)
263452 การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management)
263459 เทคนิคก่อสร้างและการควบคุม
(Construction Techniques and Supervision)
8. องคความรู ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งทางชี ว วิ ท ยา
สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and
Environment)

