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Bachelor of Engineering Civil Engineering Program 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    วิศวกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหสัและชื่อหลักสูตร  

 รหัสหลักสูตร     :     0902 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ภาษาอังกฤษ     :     Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     B.Eng. (Civil Engineering) 

 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

 จ านวนไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 5.2  ประเภทของหลักสูตร 

    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรอืปฏิบัติการ 
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 5.3  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

     ไม่มี 
 

 5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 

                6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2565  

    ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

    ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่2/2565  วันที ่ 23  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2565    

  6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

    ครั้งที ่ 6/2565  วันที ่ 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 .....................เดอืน .......................พ.ศ. .......................   

  6.6 สภาวิศวกรรับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........... 

    วันที่ ....................เดอืน .......................พ.ศ. ...................... 

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2567 
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8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 8.1  วิศวกรผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 

 8.2  วิศวกรผูอ้อกแบบก่อสร้าง 

 8.3  ผูร้ับเหมาก่อสร้าง 

 8.4  ข้าราชการ วิศวกร ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานวศิวกรรมโยธา 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายณัฐพงศ์ ด ารงวิริยะนุภาพ 3560700xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D. 

M.Sc. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Civil Engineering 

Civil Engineering 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมโยธา 

University of Colorado at Boulder, USA 

University of Colorado at Boulder, USA 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2553 

2552 

2544 

2541 

2 นางขวัญสริินภา ธนะวงศ ์ 11004000XXXXX อาจารย์ วศ.ด. 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

วศิวกรรมทางน้ าและ 

การจัดการ 

วศิวกรรมทางน้ าและ 

การจัดการ 

วศิวกรรมทรัพยากรน้ า 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเชยี 

 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเชยี 

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2557 

 

2551 

 

2549 

3 นายณพล ศรีศักดา 15099004xxxxx อาจารย์ D.Eng. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

Transportation Engineering 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมโยธา 

Nihon University, Japan 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2560 

2556 

2553 

4 นายอภชิาต บัวกล้า 3640600xxxxx อาจารย์ ปร.ด. 

วศ.ม. 

วศ.บ. 

โลจิสติกสแ์ละโซ่อุปทาน 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมก่อสร้าง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ

ลาดกระบัง 

2561 

2548 

2541 

5 นายวรจักร จันทร์แว่น 

 

15601002xxxxx อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2557 

2556 

4 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 จากเป้าหมายหลักของร่างแผนพัฒนาเศษฐกิจแหง่ประเทศไทย ฉบับที่ 13 ที่จะประกาศใช้ในปี 

พ.ศ. 2566-2570 คือ พลิกโฉมประเทศไทย ไปสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน โดยมี 

4 ประเด็นที่เป็นหัวใจของแผน ได้แก่  

 1. เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยเกษตรมูลค่าสูง การท่องเที่ยว

เชิงคุณค่า การเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า การแพทย์ครบวงจร ประตูการค้าโลจิสติกส์ และ

เศรษฐกิจดิจิทัล  

 2. สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค ได้แก่ การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พัฒนา

เศรษฐกิจเชงิพื้นที่ ขจัดความยากจนข้ามรุน่ สร้างความคุ้มครองทางสังคม 

 3. การสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน โดยเน้นที่เศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างสังคมคาร์บอนต่ า การลด

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

 4. ส่งเสริมให้เกิดปัจจัยสนับสนุนในการพลิกโฉมประเทศ ได้แก่ ก าลังคนที่มสีมรรถนะสูง และ

ภาครัฐที่มสีมรรถนะสูง 

 จะเห็นว่าประเด็นการส่งเสริมปัจจัยสนับสนุนในการพลิกโฉมประเทศในเรื่องสมรรถนะของ 

“คน” เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรวิศวกรรมโยธามากที่สุด จากสถานการณ์ปัจจุบัน แม้จะ

ประสบปัญหาสถานการณ์มีผูว้่างงานเป็นจ านวนมาก อาจเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่วนหนึ่งมา

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) แรงงานที่ผลิตออกมาจ านวน

มาก ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งแรงงานที่ผลิตออกมานั้นยังขาดทักษะที่จ าเป็นใน

ที่จะน าไปใช้ส าหรับแต่ละหน่วยงาน โดยเฉพาะการขาดทักษะและความเช่ียวชาญแห่งอนาคต ดังนั้น 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้มองเห็นปัญหาเหล่านี ้จึงมุ่งผลิตบัณฑิต

ที่มีทักษะปฏิบัติการ สามารถใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธาที่ทันสมัยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ มี

ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานเมื่อส าเร็จการศึกษา สามารถพัฒนาตนเองตลอดเวลา และพร้อมที่จะ

ปรับตัวเข้ากับสถานการณก์ารเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางเศษฐกิจได้ 

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 สังคมประเทศไทยในปัจจุบันคนจนยังกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 

โครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึน้ ประชากรวัยแรงงานที่มีทักษะกระจุกตัวใน

เมืองใหญ่ และเริ่มลดลง ท าให้การขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาที่ส าคัญในอนาคต ประกอบกับ แนว

ทางการพัฒนาสังคมด้วยการสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน และสร้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้เกิดสังคม

แห่งโอกาสและความเสมอภาค จึงเป็นโอกาสให้เกิดการพัฒนางานด้านวิศวกรรมโยธาในระดับภูมิภาค
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ที่มากขึ้น ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเร่งให้โอกาสทางการศึกษากับประชาชนภาคเหนือตอนบนให้มีความรู้ 

และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อยกระดับรายได้ให้กับประชากรใหม้ีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น  

 การบริหารประเทศในปัจจุบันต้องการให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาโดยถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวางแผนพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้

เกิดประโยชน์กับประชาชน และปลูกฝังวัฒนธรรมชุมชนให้รุ่นลูกหลานต่อไป ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม ฉบับที่ 13 จะมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนจากเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน และ

มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น เพื่อฝึกอบรมแรงงาน และให้เกิดการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

 ในปี พ.ศ.2542 มีพระราชบัญญัติวิศวกร ได้ก าหนดให้มีสภาวิศวกรเพื่อส่งเสริมการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานวิศวกรรมสากล วศิวกรรมโยธาเป็นสาขาวิชา

หนึ่งที่พระราชบัญญัติวิศวกรได้ก าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

โดยผู้ที่มีสิทธิขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องจบการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่สภาวิศวกรได้รับรองปริญญา ซึ่งพิจารณาจากรายวิชาในหลักสูตร

ห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรมโยธา และอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการสภาวิศวกรที่ก าหนด (ดูภาคผนวก ช ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา 

ประกาศนยีบัตร หรอืวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 2))  

 แนวโน้มการศกึษาในศตวรรษที่ 21 เน้นผลลัพธ์ของการศกึษา (Outcome based learning) โดย

วัดจากสมรรถนะของบัณฑิต ซึ่ งสามารถน าไปใช้ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

(Accreditation) ในระดับสากล โดยระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร พ.ศ. 2562 (ดูภาคผนวก ซ 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐาน

ทางด้านวิศวกรรม และ องค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา 

ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562 ) ได้ปรับปรุงจาก

ก ารก า ห น ด วิ ช า  แ ล ะส า ร ะข อ งวิ ช า เป็ น ก า รก า ห น ด อ งค์ ค ว าม รู้  โด ย อ งค์ ค ว าม รู้ ผู ้

ที่ส าเร็จการศกึษาจะต้องมี ประกอบด้วย 3 องค์ความรู้ได้แก่ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์

ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ซึ่งไม่ได้บังคับเป็นจ านวนรายวิชา 

หรือบังคับเป็นหน่วยกิตเหมือนกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรฯ พ.ศ. 2558 จึงท าให้แต่ละ

มหาวิทยาลัยสามารถลดรายวิชาที่คาดว่านิสิตจะไม่ได้ใช้ และสามารถเพิ่มรายวิชาที่ตนเองมีความ

เช่ียวชาญ หรือเพิ่มรายวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยให้กับนิสิตน าไปใช้หลังจากส าเร็จ

การศึกษาได้ ท าให้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 นี้ ได้ลดจ านวนหน่วยกิตลงเหลือ 139 หน่วยกิต จาก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 147 หน่วยกิต โดยได้มีการเพิ่มรายวิชา หรือมีความทันสมัย ที่นิสิต

สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงานทางดา้นวิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสม 
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12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่าตลาดแรงงานยังคงมี

ความต้องการวิศวกรโยธาปฏิบัติงานในภาคสนามทั้งองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบกับมี

โอกาสที่จะต้องท างานกับต่างชาติมากขึ้นจากการเป็นประชาคมอาเซียน ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จึงต้องมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติในรายวิชาเฉพาะสาขาวิชาเพื่อเสริมทักษะใน

การปฏิบัติงานภาคสนามได้จริง มีความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการ

ด าเนินงานก่อสร้างได้ และเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใหท้ างานร่วมกับวิศวกรต่างประเทศ

ได้ นอกจากนี้จะต้องพัฒนาหลักสูตรโดยการเสริมทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น มีจรรยาบรรณในการ

ท างาน และเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีดัง้เดิมที่ดีงามสอดแทรกในรายวิชาศกึษาทั่วไป 

 การพัฒนาหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรที่ก าหนด และ

สามารถผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับสากล

ได้ โดยเน้นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ และสามารถสร้างเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในพืน้ที่ ภูมภิาค และชุมชนได้ 

 ส าหรับทิศทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุดมศึกษาใหส้อดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

ตามแผนอุดมศึกษาระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ได้มีการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง

บูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) โดยการส่งเสริมการ

ท างานร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง 

และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอื่นให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของประเทศ 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับ

ประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นหลัก ซึ่งเกี่ยวพันกับการยกสถานะทางสังคมให้ประชาชนในเขต

ภาคเหนือตอนบนมีรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น การเรียนการสอนจึงมีพันธกิจที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มี

คุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางปัญญา และมุ่งส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถทักษะทางด้าน

ภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะชีวิตและทักษะสังคม สามารถ

แสวงหาความรู้ และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีทักษะการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปยกระดับ

คุณภาพงานในท้องถิ่น และท างานรว่มกับชาวต่างชาติในระดับสากลได้ 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

 

                    13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1. กลุ่มวิชาภาษา      12 หน่วยกิต 

001101  ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 2(2-0-4) 

 Thai Language in Daily Life 

001102  ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1(0-2-1) 

 Thai for Academic Purposes    

001103  ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5)

 English for Daily Life   

001104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)

 English for Communication  

001205  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 3(2-2-5) 

 English for Academic and Professional Communication 

 

2. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล   3 หน่วยกิต 

002101  การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจทิัล 1(0-2-1) 

 Technology Usage for Digital life 

002102  ความฉลาดทางดจิทิัล 2(1-2-3)    

Digital Intelligence Quotient 

 

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  เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 2(0-4-2) 

 Collaborative Learning for Society Creation 

003204  การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 1(0-2-1) 

 Health Environment and Community Management 

003305  กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 3(2-2-5) 

 Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 



9 
 

003306  บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 3(0-6-3) 

     Integration for Professional Innovation 

       รวม 30 หน่วยกิต 

 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน     

                  13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
 

  241153 คณิตศาสตรว์ิศวกรรม 

Engineering Mathematics 

3(2-2-5) 

242107 ความรูพ้ืน้ฐานทางเคมี 

Fundamental of Chemistry 

3(2-3-6) 

244108 หลักฟิสิกส์  

Principle of Physics 

3(2-3-6) 

247108 สถิตพิืน้ฐานและความนา่จะเป็น 

Basic Statistics and Probability 

3(3-0-6) 

 

                  13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์ 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

 

                  13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

226111 หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เบือ้งต้น 
Principles of Problem Solving and Basic Programming  
 

 

2(1-2-3) 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  
     

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Statics 

3(3-0-6) 

263106 การส ารวจ 

Surveying 

3(2-3-6) 

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

263271 ชลศาสตร์ 

Hydraulic 

3(3-0-6) 
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  13.4 การบรหิารจัดการ 

   13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน  คณบดี 

เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นกรรมการและเลขานุการ        

ท าหน้าที่ ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และประกันคุณภาพ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและ

เลขานุการ ท าหน้าที่พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

ด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรยีนการสอน  

 

13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธามีการบริหารจัดการรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่เปิดสอนโดย

สาขาวิชาอื่นโดยการจัดให้มีอาจารย์ประจ าเป็นผูป้ระสานงานรายวิชาเพื่อท าหน้าที่ปรึกษาหารือร่วมกับ

สาขาวิชาอื่นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้เพื่อให้การเรียนการสอน

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 “วิศวกรรมโยธา” เป็นศาสตร์ทางวิศวกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการสร้างและใช้งานสิ่งก่อสร้าง  

บนหลักการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนภาคทฤษฎี

กับประสบการณ์ท างานอย่างเป็นระบบ ท าให้สามารถคิด วิเคราะห ์แก้ปัญหา และเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ตลอดจนมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา น าไปสู่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศอย่างยั่งยืน 

 1.2 ความส าคัญ 

 สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันท าให้ความต้องการวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพเข้าไป

ท างานในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาขาวิศวกรรมโยธาเป็นสาขาวิชาชีพที่มีบทบาทส าคัญในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันที่มีกระแส

การเปิดเศรษฐกิจเสรี เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆ ที่มีความท้าทายได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวันอย่าง

หลักเลี่ยงไม่ได ้

 แม้ว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความผันแปรในหลายด้าน ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก

ประเทศ อีกทั้งผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ท าให้วิถี

การด ารงชีวิตเปลี่ยนไป แต่การพัฒนาประเทศและโครงสร้างพื้นฐานยังคงต้องเดินหน้าต่อไป และ 

ยังคงมีความต้องการวิศวกรโยธาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว ดังนั้น หลักสูตรวิศวกรรม

โยธาจึงเป็นหลักสูตรหนึ่งของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

และอนาคต โดยหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ปรับปรุง พ.ศ.2565 นี้ จะปลูกฝังหลักวิชาการทางวิศวกรรมโยธา 

เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมไปปฏิบัติงานในต าแหน่งวิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกร ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา นอกจากนี้ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สนับสนุนแนวนโยบายการพัฒนาก าลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม เพื่อการพึ่งพาตนเองและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันระดับชาติ การ

ค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ พัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงการ

ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งผลที่ได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาให้

พัฒนากับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นวิชาในลักษณะที่มีการบูรณาการ

ระหว่างศาสตร์ อาทิ วิศวกรรมโครางสร้างและวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม การบริหารงานก่อสร้าง 

วิศวกรรมปฐพีภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศภาคเหนือ โลจสิติกส์และการท่องเที่ยว 

การเชื่อมโยงการเดินทาง ระบบขนส่งทางราง และวิศวกรรมทรัพยากรน้ า ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการสร้างคนให้
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มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับ SDGs 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในข้อที่ 4 

รับรองการศกึษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติแก่ทุกคน 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1 สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกรอบความสามารถ

อย่างเหมาะสมและถูกต้องตามจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพวิศวกรรม 

1.3.2 สามารถประยุกต์องค์ความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมโยธา และบูรณาการความรู้เข้ากับ

ศาสตร์ด้านอื่นในการแก้ปัญหาทางวิชาชีพอย่างมีหลักการและเหตุผล โดยค านึงถึงหลักการใช้

ทรัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด สังคม และสิ่งแวดล้อม  

1.3.3 สามารถสื่อสารงานด้านวิศวกรรมโยธา และท างานร่วมกับผู้อื่นในบริบททางสังคมที่เป็น

พหุวัฒนธรรม 

1.3.4 สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าในวิชาชีพวิศวกรรมโยธา และปรับตัวให้ก้าวทันการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  

1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

PLO1 สามารถก าหนดกรอบความคิดและเชื่อมโยงความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  

พืน้ฐานทางด้านวิศวกรรม และความรูเ้ฉพาะทางวิศวกรรมโยธา กับงานวิศวกรรมโยธา 

PLO2 สามารถออกแบบและพัฒนาหาค าตอบของปัญหาในการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมโยธา  

โดยค านงึถึงข้อพิจารณาทางดา้นสาธารณสุข ความปลอดภัย วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 

PLO3 สามารถค้นหาและเลือกใช้ข้อมูลจากมาตรฐานการปฎิบัติวิชาชีพ ฐานข้อมูล การสืบค้นทาง

เอกสาร การออกแบบการทดสอบและทดลอง เพื่อหาค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรมโยธา 

PLO4 สามารถเลือกใช้ เทคนิควิธี ทรัพยากร เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพยากรณ์และการท าแบบจ าลองของงานทางวิศวกรรมโยธา 

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล แสดงออกซึ่งภาวะผูน้ าทีมและส่งเสริมความรว่มมือ

ที่ดเีพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

PLO6 สามารถสื่อสารงานวิศวกรรมโยธากับกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมอื่นและสังคมโดยรวมได้

อย่างมปีระสิทธิผล และพัฒนาแบบงานวิศวกรรมโยธาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

PLO7 สามารถตัดสินใจและวิจารณ์ผลกระทบจากการตัดสินใจต่อสถานการณ์การประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมโยธา โดยค านึงถึง กฎหมาย จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม บริบททางสังคม และสิ่งแวดล้อม 

PLO8 สามารถประยุกต์หลักการทางวิศวกรรมและการบริหารงานในการแก้ปัญหาชุมชนหรือปัญหา

ทางวิศวกรรมด้วยกระบวนการคิดเชงิออกแบบ 

PLO9 สามารถหาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่เชิงวิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องตาม

ความตอ้งการ โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม 



13 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

 แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐาน

ไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. และสภาวิศวกร 

ก าหนดและสอดคล้องกับความ

ต้ อ งก ารขอ งตล าด แรงงาน ใน

ประเทศ 

1 . ติ ด ต า ม ก า ร ป รั บ ป รุ ง 

ข้อบังคับ ระเบียบ จากสภา

วิศวกร 

 

 

 

2 .ติ ดตามและประเมิ นผล

เกี่ ย วกั บ คุณ ลั กษณ ะขอ ง

บัณฑติในการปฏิบัติงาน 

 

 

3. วิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญ

ศิ ษ ย์ เก่ า แ ล ะผู้ เ ช่ี ย ว ช าญ

ภายนอกในสายวิชาการ และ

สายปฏิบัติวิชาชีพ เข้าร่วม 

1 . มี ข้ อ บั งคั บ  ร ะ เบี ย บ 

เกี่ยวกับเกณฑ์การรับรอง

ปริญญาของสภาวิศวกรที่

เป็นปัจจุบัน 

2. การรับรองหลักสูตรจาก

คณะกรรมการสภาวิศวกร 

1. รายงานแสดงสถิติการมี

งานท าของบัณฑิต 

2. รายงานผลการประเมิน

ความพึ งพอใจในการใช้

บัณฑติของผู้ประกอบการ 

1. รายงานผลการวิพากษ์

หลักสูตร 

2. ปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ 

1. ติดตาม และประเมินผลการ

จัดการเรยีนการสอน 

 

 

 

 

2. ติดตามและประเมินผลการ

ด าเนนิงานหลักสูตร 

1. รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ

การจัดการเรียนการสอน 

2. รายงานผลการประเมิน

ร า ย วิ ช า โ ด ย อ า จ า ร ย์

ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 

1. รายงานผลการด าเนินงาน

ห ลั ก สู ต ร ต า ม เก ณ ฑ์

มาตรฐาน 

3. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

ให้มีความรู้ความสามารถในเนื้อหา

รายวิชาของหลักสูตร และการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ส าคัญ 

สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม

การอบรม สัมมนาและการ

ประชุมวิชาการ 

 

จ านวนบุคลากรที่ เข้าร่วม

การอบรม สัมมนา และการ

ประชุมวิชาการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

          1.1 ระบบ  

  การจัดการศกึษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศกึษา แบง่เป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศกึษาปกติตอ้งมีระยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาหแ์ละใหเ้ปน็ไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน   

ไม่ม ี

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์ 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                2.2.1 ส าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศกึษาธิการรับรอง 

2.2.2 ส าเร็จการศกึษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรอืระดับปริญญาตรหีรอืเทียบเท่า

จากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแตค่วามผิดที่กระท า  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรอืถูกไล่ออกจากสถาบันการศกึษาใด ๆ เพราะความผดิทาง

ความประพฤติและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

   เป็นไปตามประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศกึษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

     2.3.1  ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร์ ไม่เพียงพอ 

   2.3.2  ความรูด้้านภาษาต่างประเทศ ไม่เพียงพอ 

          2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

   2.4.1  ด าเนินโครงการปรับพืน้ฐานความรูด้้านคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์

ให้กับนิสติแรกเข้า 
2.4.2 ให้นิสติทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัย 
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 2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 

ช้ันปีที่ 1 90 90 90 90 90 

ช้ันปีที่ 2  90 90 90 90 

ช้ันปีที่ 3   90 90 90 

ช้ันปีที่ 4    90 90 

รวม 90 180 270 360 360 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    90 90 

 

2.6 งบประมาณตามแผน  

      2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

หมวดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าลงทะเบียน 3,780,000 7,560,000 11,340,000 15,120,000 15,120,000 

รวมรายรับ 3,780,000 7,560,000 11,340,000 15,120,000 15,120,000 
     

    

   2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

1. งบบุคลากร 9,400,000 9,800,000 10,020,000 10,400,000 10,800,000 

2. งบลงทุน 

    (ครุภัณฑ์ทางการศกึษา) 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

3. งบด าเนนิการ 

     (ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ) 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 

4. งบด าเนินการ 

    (สาธารณูปโภค)               

90,000 180,000 270,000 360,000 450,000 

รวมรายจ่าย 11,740,000 12,230,000 12,540,000 13,010,000 13,500,000 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 130,444 67,944 46,444 36,139 37,500 
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2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน               

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หนว่ยกิต 

 

  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ สกอ. 

(มคอ. 1)  

เกณฑส์ภา

วิศวกร 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมน่้อยกว่า 84 84* 111 103 

   2.1  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ - - 99 94 

         2.1.1 วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

                และวิทยาศาสตร์ 

- - 21 12 

         2.1.2 วิชาพืน้ฐานทางภาษา - - - 3 

         2.1.3 วชิาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

                 โยธา 

- - 28 22 

        2.1.4 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา - - 50 57 

   2.2  กลุ่มวชิาเฉพาะเลอืก - - 12 9 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  6 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 120 147 139 

 

หมายเหตุ   * ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ก าหนดให้โครงสร้างหลักสูตร

ต้องมีจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้องก าหนด และต้องมีวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่เป็นองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ที่ขอรับรองนัน้ ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  

     1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   30  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาภาษา                                                                            12 หน่วยกิต 

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life    

3(2-2-5) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

 

กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจทิัล                                      3 หน่วยกิต 

002101 การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจิทัล  

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

 

 

กลุ่มวิชาทักษะชีวติ                                                                      15 หน่วยกิต 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้รว่มกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการและวิชาชีพ 

English for Academic and Professional Communication 

 

3(2-2-5) 
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003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็นผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

003306 บูรณาการความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ  

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

 

                2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า  103 หน่วยกิต 

  2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  จ านวน 94 หนว่ยกิต 

  วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หนว่ยกิต 

241153 คณิตศาสตรว์ิศวกรรม 

Engineering Mathematics 

3(2-2-5) 

242107 ความรูพ้ืน้ฐานทางเคมี 

Fundamental of Chemistry 

3(2-3-6) 

244108 หลักฟิสิกส์  

Principle of Physics 

3(2-3-6) 

247108 สถิตพิืน้ฐานและความนา่จะเป็น 

Basic Statistics and Probability 

3(3-0-6) 

  วิชาพืน้ฐานทางภาษา  3 หนว่ยกิต 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

 

  วิชาพืน้ฐานทางวิศวกรรมโยธา  22 หนว่ยกิต 

226111 หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบือ้งตน้ 

Principles of Problem Solving and Basic Programming 

2(1-2-3) 

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Statics 

3(3-0-6) 

263104 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

263105 แนวคิดเบือ้งตน้ทางวิศวกรรมโยธา 

Fundamental Concept for Civil Engineering 

1(1-0-2) 

263106 การส ารวจ 

Surveying 

3(2-3-6) 

263207 คุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุวิศวกรรม 

Properties and Behaviors of Engineering Materials 

3(2-3-6) 
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263211 ก าลังวัสดุ 

Strength of Materials 

3(3-0-6) 

263371 กลศาสตร์ของไหล 

Fluid Mechanics 

4(3-3-8) 

  วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา  57 หนว่ยกิต 

263213 การวิเคราะหโ์ครงสร้าง 1 

Structural Analysis I 

3(3-0-6) 

263214 การวิเคราะหโ์ครงสร้าง 2 

Structural Analysis II 

3(3-0-6) 

263216 คอนกรีตเทคโนโลยี 

Concrete Technology 

3(2-3-6) 

263241 วิศวกรรมขนส่ง 

Transportation Engineering 

3(3-0-6) 

263254 การประมาณราคาก่อสร้าง 

Construction Cost Estimation 

2(1-3-4) 

263266 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

Building Information Modeling 

2(1-3-4) 

263273 หลักอุทกวิทยา 

Principles of Hydrology 

3(3-0-6) 

263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

Reinforced Concrete Design 

4(3-3-8) 

263318 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 

Timber and Steel Structures Design 

4(3-3-8) 

263331 ปฐพีกลศาสตร์ 

Soil Mechanics 

4(3-3-8) 

263333 วิศวกรรมฐานราก 

Foundation Engineering 

3(2-3-6) 

263342 วิศวกรรมการทาง 

Highway Engineering 

3(2-3-6) 

263355 การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง 

Feasibility Study for Construction Project 

 

2(1-3-4) 
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263375 วิศวกรรมชลศาสตร์ 

Hydraulic Engineering 

3(3-0-6) 

263429 การออกแบบและก่อสร้างโครงสรา้งพิเศษ 

Special Structure Design and Construction 

2(1-3-4) 

263452 การบริหารงานก่อสร้าง 

Construction Management 

3(3-0-6) 

263459 เทคนิคก่อสร้างและการควบคุม 

Construction Techniques and Supervision 

2(2-0-4) 

263491 การฝกึงาน * 

Professional Training * 

6 หนว่ยกิต 

263492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering Project 

2(0-4-2) 

263496 สหกิจศึกษา * 

Co – operative Education * 

6 หนว่ยกิต 

หมายเหตุ  * ใหน้ิสติเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา   

  2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก  จ านวน 9 หนว่ยกิต 

                 ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวชิาต่อไปนีไ้ด้ไม่เกิน 2 กลุ่มวชิา 

 1) กลุ่มวชิาวิศวกรรมโครงสรา้ง 

263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 

Prestressed Concrete Design 

3(2-2-5) 

 

263420 การออกแบบอาคาร 

Building Design 

3(2-2-5) 

 

263425 ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต 

Durability of Concrete Structures 

3(3-0-6) 

 

263426 วิศวกรรมแผน่ดินไหวเบือ้งต้น 

Introduction to Earthquake Engineering 

3(2-2-5) 

 

263427 คณิตศาสตรป์ระยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา 

Applied Mathematics in Civil Engineering 

3(3-0-6) 

263428 การเสริมก าลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

Strengthening of Reinforced Concrete Structures 

3(2-3-6) 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 

Selected Topics in Civil Engineering 

3(2-2-5) 
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2) กลุ่มวชิาวิศวกรรมปฐพีและวศิวกรรมการทาง 

263435 การปรับปรุงดนิเบือ้งตน้ 

Introduction to Soil Improvement 

3(3-0-6) 

263437 การออกแบบผวิทาง 

Pavement Design 

3(2-2-5) 

263438 เทคโนโลยีธรณีของทางรถไฟแบบมีหินโรยทางเบื้องต้น 

Introduction of Geotechnology of Ballasted Rail Tracks 

3(3-0-6) 

263444 วิศวกรรมจราจร 

Traffic Engineering 

3(2-2-5) 

263446 วิศวกรรมขนส่งทางรางเบือ้งตน้ 

Introduction to Railway Engineering 

3(3-0-6) 

263447 ระบบขนส่งอัจฉริยะเบือ้งต้น 

Introduction to Intelligent Transportation Systems 

3(3-0-6) 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 

Selected Topics in Civil Engineering 

3(2-2-5) 

3) กลุ่มวชิาวิศวกรรมทรัพยากรน้ าและส ารวจ 

263464 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ส าหรับวิศวกรรมโยธา 

Geographic Information System for Civil Engineering 

3(2-2-5) 

263465 การส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ 

Photogrammetric Surveying 

3(2-2-5) 

263474 วิศวกรรมการประปาและสุขาภบิาล 

Water Supply and Sanitary Engineering 

3(3-0-6) 

263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

Water Resources Engineering 

3(3-0-6) 

263478 วิศวกรรมการระบายน้ า 

Drainage Engineering 

3(3-0-6) 

263479 วิศวกรรมชลประทาน 

Irrigation Engineering 

3(3-0-6) 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 

Selected Topics in Civil Engineering 

3(2-2-5) 
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  3) หมวดวิชาเลือกเสรี       จ านวน          6  หน่วยกิต 

                 นิ สิ ต ส ามารถ เลื อ ก เรี ยน รายวิ ชาที่ เปิ ด สอน ในมหาวิ ท ยาลั ยพ ะเย า  ห รื อ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

001101   ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

241153 คณิตศาสตร์วศิวกรรม 

Engineering Mathematics 

3(2-2-5) 

244108 หลักฟิสกิส ์

Principle of Physics 

3(2-3-6) 

263104 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

263105 แนวคิดเบื้องต้นทางวิศวกรรมโยธา 

Fundamental Concept for Civil Engineering 

1(1-0-2) 

 รวม 19 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-3) 

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

Skills Development and Lifelong Learning                                          

3(2-2-5) 

242107 ความรู้พื้นฐานทางเคมี 

Fundamental of Chemistry 

3(2-3-6) 

247108 สถิตพิืน้ฐานและความน่าจะเป็น 

Basic Statistics and Probability 

3(3-0-6) 

263101 สถิตยศาสตร์วศิวกรรม 

Engineering Statics 

3(3-0-6) 

263106 การส ารวจ 

Surveying 

3(2-3-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต 

 



24 
 

ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

001205   ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารเชงิวิชาการและวชิาชีพ    

English for Academic and Professional Communication 

3(2-2-5) 

003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

226111 หลักการแก้ปญัหาและการเขียนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น 

Principles of Problem Solving and Basic Programming 

2(1-2-3) 

263211 ก าลังวัสด ุ

Strength of Materials 

3(3-0-6) 

263213 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 1 

Structural Analysis I 

3(3-0-6) 

263216 คอนกรีตเทคโนโลย ี

Concrete Technology 

3(2-3-6) 

263254 การประมาณราคาก่อสรา้ง 

Construction Cost Estimation 

2(1-3-4) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

003204   การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อมและชมุชน 

Health Environment and Community Management 

1(0-2-1) 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

263207 คุณสมบัติและพฤตกิรรมของวัสดุวิศวกรรม 

Properties and Behaviors of Engineering Materials 

3(2-3-6) 

263214 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 2 

Structural Analysis II 

3(3-0-6) 

263241 วิศวกรรมขนส่ง 

Transportation Engineering 

3(3-0-6) 

263266 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

Building Information Modeling 

2(1-3-4) 

263273 หลักอุทกวิทยา 

Principles of Hydrology 

3(3-0-6) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาต้น 

 

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสูก่ารเปน็ 

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล 

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

263317 การออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

Reinforced Concrete Design 

4(3-3-8) 

263331 ปฐพีกลศาสตร์ 

Soil Mechanics 

4(3-3-8) 

263342 วิศวกรรมการทาง 

Highway Engineering 

3(2-3-6) 

263371 กลศาสตร์ของไหล 

Fluid Mechanics 

4(3-3-8) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

003206 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

263318 การออกแบบโครงสรา้งไม้และเหลก็ 

Timber and Steel Structures Design 

4(3-3-8) 

263333 วิศวกรรมฐานราก  

Foundation Engineering 

3(2-3-6) 

263355 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสรา้ง 

Feasibility Study for Construction Project 

2(1-3-4) 

263375 วิศวกรรมชลศาสตร์ 

Hydraulic Engineering 

3(3-0-6) 

263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 21 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

ชั้นปีที่ 4  

ภาคการศึกษาต้น 

263429 การออกแบบและก่อสรา้งโครงสรา้งพิเศษ 

Special Structure Design and Construction 

2(1-3-4) 

 

263452 การบรหิารงานก่อสรา้ง 

Construction Management 

3(3-0-6) 

263459 เทคนิคก่อสรา้งและการควบคุม 

Construction Techniques and Supervision 

2(2-0-4) 

263492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering Project 

2(0-4-2) 

263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 

 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

263491 การฝึกงาน * 

Professional Training * 

6 หน่วยกิต 

263496 สหกิจศกึษา * 

Co – operative Education * 

6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ   * ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

001101 ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน      2(2-0-4) 

 Thai Language in Daily Life  

 ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการรับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียน 

ในการส่งสาร การสื่อสารในชีวติประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

 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 บูรณาการร่วมกับศาสตรอ์ื่น 

การผลิตผลงานเชงิวิชาการ  

 Integration of listening speaking reading and writing skills in Thai with other fields, 

producing academic works 

 

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน     3(2-2-5) 

 English for Daily Life 

 ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ 

ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผูอ้ื่นในชีวติประจ าวัน 

 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 าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษ 

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  

 ค าศัพท์ ส านวน 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  

 

002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดจิทิัล     1(0-2-1) 

 Technology Usage for Digital life  

 แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน 

หลักการท าธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การใช้

ซอฟแวร์ส านักงาน 

 Concepts of computer and internet technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet technology, usage of office software    

 

002102 ความฉลาดทางดจิทิัล       2(1-2-3) 

 Digital Intelligence Quotient   

 หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารเทศ หลักการสืบค้นข้อมูลและ

สารสนเทศ การคัดสรรข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมูล 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 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีิต     3(2-2-5) 

 Artistic for Life Management  

 ปรัชญาชีวิต การด ารงชีวิตบนความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์

และวิถีชวีิตพืน้ถิ่น พะเยาศกึษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวิต

ในสังคมและชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม

จรยิธรรมที่ดีงาม กฎหมายในชีวติประจ าวัน 
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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 หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต 

การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม ทักษะการคิดทักษะการคิดอย่าง

สร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

ที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ทักษะทางดา้นการเงนิส่วนบุคคล 

 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 เรยีนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม      2(0-4-2) 

 Collaborative Learning for Society Creation  

 ทักษะการเรียนรู้ชุมชน การศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม 

จติวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ การด าเนินการ

ตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวิตในสังคม  

การร่วมมือ  และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม 

ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของเอกลักษณ์ที่ดีงามของสังคมไทย การยอมรับในความแตกต่าง

ทางวัฒนธรรมและให้ความเคารพผูอ้ื่น 

 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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003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน     1(0-2-1) 

 Health Environment and Community Management  

 ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัย 

ในการด ารงชีวิต การค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและด าเนินโครงการทางด้าน

สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ในชุมชนแบบมีสว่นร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ 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 กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล  3(2-2-5) 

 Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs  

 ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าหรับผู้ประกอบการคุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เครื่องมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิงออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการคิด

เชงิออกแบบ คุณธรรม จรยิธรรมของผูป้ระกอบการยุคดิจทิัล 

 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  

 การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศกึษาทั่วไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบ

และสร้างนวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และการสร้างสรรค์แนวคิดเชิง

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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146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

 English for Specific Purposes  

 การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน  

ทีม่ีความเกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นสิิตก าลังศกึษา 

 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 ตรรกะและขั้นตอนพื้นฐานเพื่อการเขียนโปรแกรม การวิเคราะหปญหา

กระบวนการในการหาค าตอบ 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 ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว

เทคนิคการหาปริพันธ์และการประยุกต์ พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ เส้น ระนาบ ผิวในปริภูมิ สามมิติ 

แคลคูลัสเบือ้งตน้ของฟังก์ชันค่าจรงิหลายตัวแปรและการประยุกต์ 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  

 การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 และ 2 มิติ การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและ

พลังงาน กลศาสตร์ของอนุภาคแข็งแกร่ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของของไหล การสั่นสะเทือนและ

เสียง ระบบเลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์และกลจักร

ความร้อน ทฤษฎีจลน์ ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้า  

บนตัวน าแบบต่างๆ การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก 

กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก 

เวกเตอร์สนามแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 

อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

 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 สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็น      3(3-0-6) 

 Basic statistic and Probability  

 ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าความคาดหมาย การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่

ต่อเนื่องและต่อเนื่อง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ

ถดถอยและสหสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้งานทางวศิวกรรม 

 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 



33 
 

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 

 Engineering Statics  

 ผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุลของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง เสถียรภาพของโครงสร้าง 

การวิเคราะหโ์ครงข้อหมุน การวิเคราะหแ์รงแผ่กระจายบนคาน 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 

การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบือ้งตน้ 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 แนวคดิเบื้องต้นทางวศิวกรรมโยธา     1(1-0-2) 

 Introduction to Civil Engineering  

 งานทางวิศวกรรมโยธา บทบาทของวิศวกรโยธา อุปกรณ์และเครื่องมือวัดทางวิศวกรรม

โยธา ระบบโครงสร้างและวิธีการก่อสร้างในเบือ้งตน้ วิศวกรรมปฐพีเบือ้งตน้ แหล่งน้ า ขนส่งและจราจร 

การส ารวจทางวิศวกรรมเบื้องต้น จรรยาบรรณส าหรับวิศวกรโยธา วิศวกรรมโยธากับการพัฒนา 

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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263261 การส ารวจ        3(2-3-6) 

 Surveying  

 หลักการงานส ารวจ เครื่องมอืในงานส ารวจ งานระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้อง

วัดมุม การวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงานส ารวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้    

การปรับแก้ข้อมูล การค านวณมุมแบริ่งส์และแอทซิมัท งานวงรอบ ระบบพิกัด การส ารวจรังวัดแผนที่

ภูมปิระเทศ เส้นช้ันความสูง พืน้ที่และปริมาตร การเขียนแผนที่ ปฏิบัติงานส ารวจพืน้ฐาน 

 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 าคัญ ทางวิศวกรรม  โลหะ พอลิ เมอร์  เซรามิ ก  และวัสดุผสม  แผนภูมิ สมดุล เฟสและ 

การแปลความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสื่อมสภาพของวัสดุ พฤติกรรมและคุณสมบัติพื้นฐาน

ของวัสดุทางวิศวกรรมโยธา การตรวจสอบและการทดสอบเหล็กและเหล็กเสริม ไม้ อิฐ ยางมะตอย 

และชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูป 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 ก าลังวัสดุ        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 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1      3(3-0-6) 

 Structural Analysis I  

 พื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง ระบบโครงสร้าง แรงกระท าบนโครงสร้าง แรงลมและ

แรงแผ่นดินไหว แรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับ การจ าแนกโครงสร้าง แรงภายในโครงสร้างดีเทอร์

มิเนทสถิตย์ เส้นอิทธิพลส าหรับโครงสร้างดีเทอร์มิเนท การโก่งของโครงสร้างดีเทอร์มิเนทด้วยวิธี

เรขาคณติ งานสมมต ิ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 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2      3(3-0-6) 

 Structural Analysis II  

 หลักการในการวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท วิธีเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง สมการ

สามโมเมนต์ วิธีพลังงาน วิธีมุมหมุนและระยะโก่ง วิธีกระจายโมเมนต์ การวิเคราะห์แบบเมตริกซ์

เบือ้งตน้ พลศาสตร์โครงสร้างเบือ้งตน้ การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์วเิคราะหโ์ครงสรา้ง 

 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 การท างานเกี่ยวกับคอนกรีต การบ่มคอนกรีต ก าลังของคอนกรีต 

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

อ านวยความสะดวกส าหรับคนเดินเท้าและจักรยาน การตรวจสอบและอ านวยการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

และท่าเรอื การเชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบ หลักการเบือ้งต้นของระบบโลจิสติกส์และหว่งโซ่อุปทาน 

 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 าหรับงานดิน งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล 

มาตรฐานการวัดปริมาณงาน การวิเคราะหอ์ัตราผลผลิต บัญชปีริมาณวัสดุ 

 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 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร      2(1-3-4) 

 Building Information Modeling  

 ความรู้เบื้องต้นของแบบจ าลองสารสนเทศอาคาร กระบวนการพัฒนาแบบจ าลอง 

แบบจ าลองงานสถาปัตยกรรม แบบจ าลองงานโครงสร้าง แบบจ าลองระบบประกอบอาคาร การตรวจสอบ

การชนกันของแบบจ าลอง การประยุกต์ใช้แบบจ าลองในการประมาณราคา การบูรณาการแบบจ าลอง

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  

 คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ ความดันชลศาสตร์ การเคลื่อนที่ของของไหล 

สมการการไหลต่อเนื่อง สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและแรงในการเคลื่อนที่ของของไหล แรงลอยตัว

และเสถียรภาพการลอยตัวในของไหล การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงของการไหลของของไหล 

การไหลคงที่แบบไม่ยุบในท่อ ทางน้ าเปิดเบื้องต้น 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 วัฏจักรของน้ า ภูมิอากาศกับอุทกวิทยา น้ าจากอากาศ กระบวนการ

ดักและการกักขังบนผิวดิน การระเหย การคายน้ า และการคายระเหย การสูญเสียของน้ าผิวดินและ  

การซึม น้ าท่าและการวัดน้ าท่า ไฮโดรกราฟ กราฟหนึ่งหน่วยน้ าท่า การเคลื่อนตัวของน้ าหลาก  

การวิเคราะห์ความถี่ของน้ าหลาก ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าฝนและน้ าท่า น้ าใต้ดินเบื้องต้น การ

ตกตะกอนในทางน้ า ความนา่จะเป็นในงานอุทกวิทยา 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 
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263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก     4(3-3-8) 

 Reinforced Concrete Design  

 น้ าหนักบรรทุก แรงโน้มถ่วงของโลก แรงลม แรงแผ่นดินไหว การรับแรงอัด แรงดัด แรงเฉือน 

แรงบิด แรงยึดเหนี่ยว และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรง การออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

โดยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีก าลังประลัย การเสริมเหล็กโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว การฝึกปฏิบัติ

ออกแบบโครงสรา้งอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก เตรียมรายการค านวณ จัดท าแบบโครงสรา้ง 

 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 โครงสร้างช่ัวคราว แบบหล่อ วิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีตัวคูณ

ความต้านทานและน้ าหนักบรรทุก การปฏิบัติออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก เตรียมรายการค านวณ 

และจัดท าแบบก่อสร้าง 

 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  

 หนิและแร่ วัฎจักรของหนิและกระบวนการผุพัง โครงสร้างหนิ แผนที่ภูมิประเทศและแผน

ที่ธรณีวิทยา งานสนามของหิน แร่ และโครงสร้างทางธรณีวิทยา การก าเนิดดิน การจ าแนกดินทาง

วิศวกรรม คุณสมบัติทางดัชนี การบดอัดดิน การซึมผ่านและการไหลของน้ าในดิน หลักการเกี่ยวกับ 

ความเค้นประสิทธิผลในดิน การกระจายของความเค้น คุณสมบัติในการต้านทานแรงเฉือนของดิน 

ทฤษฎีการอัดตัวคายน้ า การเจาะส ารวจดิน การทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของดิน การทดสอบการบดอัด 

การทดสอบค่าความหนาแน่นในสนาม ซีบีอาร์ การทดสอบความสามารถในการให้น้ าซึมผ่าน การทดสอบ

ก าลังรับเฉือนของดนิในห้องปฏิบัติการ การทดสอบการอัดตัวคายน้ า  
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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 ารวจใต้ดิน ก าลังแบกทานของฐานราก การออกแบบฐานรากตื้นและฐานราก

เสาเข็ม การวิเคราะห์การทรุดตัวของฐานราก ปัญหาเกี่ยวกับแรงดันดิน โครงสร้างกันดินและก าแพงกันดิน

แบบเข็มพืด การปรับปรุงดินเบื้องต้น การขุดดินแบบเปิดจากผิวและการขุดดินแบบค้ ายัน 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 ขัน้ตอนการด าเนินการด้านงานทาง การวางแผนงานทาง การส ารวจ

เส้นทาง การออกแบบทางเรขาคณิตของทาง องค์ประกอบของโครงสร้างถนน การออกแบบและ 

การระบายน้ าของผิวทาง การวิเคราะห์ตัวแปรด้านการจราจร การออกแบบระบบสัญญาณไฟจราจร 

การควบคุมและเทคนิคการก่อสร้างถนนและสะพาน ความเสียหายและการบ ารุงรักษาผิวทาง 

 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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263355 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง    2(1-3-4) 

 Feasibility Study for Construction Project  

 แนวคิดและหลักการของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม กฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง 

รายได้หรือผลประโยชน์ของโครงการ ต้นทุนของโครงการ การวิเคราะห์การลงทุนโครงการ รายงาน

การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

 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 ทางน้ าเปิดเบื้องต้น พื้นฐานการไหลแบบไม่คงที่ 

การวัดของไหลและเครื่องมือวัด ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาหลักการของกลศาสตร์ของไหล  ของไหล

สถิต การไหลผา่นท่อและทางน้ าเปิด การวัดการไหลในท่อและทางน้ าเปิด 

 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  

 การประยุกต์หลักการของของไหลเพื่อออกแบบและการด าเนินงานด้านวิศวกรรมชล

ศาสตร์ การออกแบบอ่างเก็บน้ า เขื่อน ฝายและโครงสร้างกักน้ า ทางระบายน้ าล้น อาคารประกอบ

ต่างๆ ของเขื่อน การวิเคราะห์ระบบท่อและการออกแบบท่อส่งน้ า การไหลในน้ าเปิด ระบบชลประทาน 

การจัดการน้ าท่วมและระบบระบายน้ า แรงน้ ากระแทก เครื่องสูบน้ าและกังหันน้ า แบบจ าลองชลศาสตร์ 

 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 ความเค้นที่ยอมให ้การวิเคราะห์

ความเค้น  การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตอัดแรง การแอ่นตัวของคาน การสูญเสียแรงอัดในคาน 

ก าลังประลัยของคาน การออกแบบเสาเข็มอัดแรง การออกแบบคอนกรีตอัดแรงชนิดดงึเหล็กภายหลัง 

 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  

 ประเภทของอาคารและประโยชน์ใช้สอย ระบบโครงสร้างของอาคาร ปัจจัยและ

ข้อก าหนดการออกแบบอาคาร กฎหมายควบคุมอาคาร มาตรฐานสถาปัตยกรรมของอาคาร ระบบ

วิศวกรรมในอาคาร การจ าลองและวิเคราะหโ์ครงสรา้ง การเตรียมรายการค านวณและแบบ  

 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 

รอยร้าวจากเนื่องจากอุณหภูมิ ปฏิกิริยาอัลคาไลซิลิกา คาร์บอเนชัน การกัดกร่อนเนื่องจากกรด 

 การกัดกร่อนเนื่องจากซัลเฟต การกัดกร่อนของเหล็กเสริมเนื่องจากคลอไรด์ คอนกรีตในสภาวะ

แวดล้อมทะเล แนวคิดการออกแบบความคงทนและอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีต วัสดุ

ประสานทดแทนซีเมนตเ์พื่อเพิ่มความทนทาน 

 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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263426 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้น      3(2-2-5) 

 Introduction to Earthquake Engineering  

 พลศาสตร์ของโครงสร้างที่มีระดับขั้นความเสรีเดียวและความเสรีหลายขั้น รูปร่าง และ

ความถี่การสั่นธรรมชาติของโครงสร้าง เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน สเปคตรัมการตอบสนอง  

การวิเคราะหโ์ครงสรา้งดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบรับแรงแผ่นดนิไหว 

 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 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวศิวกรรมโยธา    3(3-0-6) 

 Applied Mathematics in Civil Engineering  

 ผลเฉลยของสมการพีชคณิตและสมการอดิศัย การประมาณค่าและการปรับเส้นโค้ง  

การแก้ระบบสมการเชิงเส้น อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญทางวิศวกรรมโยธา การแปลง  

ลาปลาซ ผลเฉลยเชงิตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้งตน้ 

 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 การเสริมก าลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก    3(2-3-6) 

 Strengthening of Reinforced Concrete Structures  

 บทน า วัสดุเสริมก าลัง เทคนิคการเสริมก าลัง การวิเคราะหโ์ครงสร้างเบือ้งต้น การเสริมก าลัง

รับแรงดัด การเสริมก าลังรับแรงเฉือน การเสริมก าลังรับแรงอัดหรือแรงอัดและแรงดัดร่วมกัน การให้

รายละเอียดการเสริมก าลัง  

 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  

 หลักการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์

โครงสร้างพิเศษ หลักการพิจารณาการออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างพิเศษ กรณีศึกษา 
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คลังสินค้า โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอปล่อง นั่งร้านหรือค้ ายันช่ัวคราว แบบหล่อคอนกรีตส าหรับเสา

หรอืคาน  

 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 การปรับปรุงดนิเบื้องต้น       3(3-0-6) 

 Introduction to Soil Improvement  

 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินส าหรับน ามาใช้เป็นวัสดุฐานรากและวัสดุก่อสร้าง  

การปรับปรุงคุณภาพพื้นดินทางวิศวกรรมเบื้องต้น การปรับปรุงดินทางกายภาพและทางเคมี  พื้นฐาน

การปรับปรุงดนิด้วยวิธีเชงิกลและวธิีทางชลศาสตร์ ภาพรวมการเสริมก าลังดิน 

 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 ชนิดของผิวทางและน้ าหนักล้อรถ ความ

เค้นในผิวทางแบบยืดหยุ่นและแบบแข็งเกร็ง คุณสมบัติขององค์ประกอบผิวทางของทางหลวงและ

สนามบิน วิธีการออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและแข็งเกร็งของทางหลวงและสนามบิน การระบายน้ า

ของผิวทาง วิธีการก่อสร้างและการบ ารุงรักษา 

 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 เทคโนโลยีธรณขีองทางรถไฟแบบมีหนิโรยทางเบื้องต้น  3(3-0-6) 

 Introduction of Geotechnology of Ballasted Rail Tracks  

 โครงสร้างฐานรากรางรถไฟ คุณสมบัติทางธรณีเทคนิคของหินโรยทาง การเสื่อมสภาพ

ของหินโรยทาง การปนเปื้อนของหินโรยทาง การซ่อมบ ารุงรักษาทางรถไฟ การปรับปรุงโครงสร้างฐาน

รากรางรถไฟด้วยแผน่ใยสังเคราะห ์ 
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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 เวลาและความล่าช้าในการเดินทาง ที่จอดรถ  องค์ประกอบพื้นฐานส าหรับ  

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 การก่อสร้างและการบ ารุงรักษาทางรถไฟ 

 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 ความส าคัญของระบบขนส่งอัจฉริยะ ประเภทของระบบ

ขนส่งอัจฉริยะซึ่งประกอบด้วยระบบการจัดการจราจร ระบบแนะน าการเดินทาง ระบบควบคุม

ยานพาหนะ ระบบปฏิบัติการรถเชิงพาณิชย์ ระบบการจัดการรถสาธารณะ และระบบช่วยในการขนส่ง

ในเขตชนบท ประโยชน์และการน าไปใช้ของระบบขนส่งอัจฉริยะ 

 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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263452 การบรหิารงานก่อสร้าง       3(3-0-6) 

 Construction Management  

 แนวคิดและหลักการของการบริหารโครงการ การจัดท าและส่งมอบโครงการ องค์กร  

ในงานก่อสร้าง การวางแผนโครงการ สายงานวิกฤติ (ซีพีเอ็ม) การจัดการทรัพยากร 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  

 เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานส าหรับงานคอนกรีต งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 

และงานเหล็กรูปพรรณ บทบาทและคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง การตรวจงานให้เป็นไปตาม

รูปแบบและรายละเอียดการก่อสร้าง การท ารายงานการก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคาร

สาธารณะ คอนกรีตอัดแรงหล่อส าเร็จรูป 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 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมโยธา   3(2-2-5) 

 Geographic Information System for Civil Engineering  

 ทฤษฎีและปฏิบัติการน าเข้าข้อมูลไปสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการฐานข้อมูล

เชงิพื้นที่ การวิเคราะหข์้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับงานทางวิศวกรรมโยธา 

 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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263465 การส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ     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  

 แหลง่น้ าดิบ มาตรฐานคุณภาพน้ าดื่ม ความต้องการเชิงคุณภาพ ระบบการจา่ยน้ าประปา 

เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้ า ตะแกรง การตกตะกอน การกรอง การก าจัดความกระด้าง การก าจัดเหล็ก 

การควบคุมรสและกลิ่น การออกแบบระบบท่อจ่ายน้ า มลพิษทางน้ า ระบบระบายน้ าฝนและรวบรวมน้ าเสีย

เบือ้งตน้ กระบวนการการบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

 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 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า       3(3-0-6) 

 Water Resources Engineering  

 แนวคิดในการวางแผนและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรแหล่งน้ า การวิเคราะห์ระบบ

ทรัพยากรแหล่งน้ าโดยแบบจ าลอง การวางแผนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ า การก่อสร้างโครงการ

พัฒนาทรัพยากรน้ า การประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ าทางด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ 

การจัดการลุ่มน้ า การจัดการน้ าในลุ่มน้ าด้วยแบบจ าลอง การจัดการและการด าเนินงานน้ าในเขื่อน โค้ง

กฏการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ า กรณีศกึษาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

 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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263478 วิศวกรรมการระบายน้ า       3(3-0-6) 

 Drainage Engineering  

 หลักการและความส าคัญของการระบายน้ า การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลระบายน้ า 

อัตราการไหล ปริมาณฝนและและน้ าหลาก แบบจ าลองน้ าฝน-น้ าท่า ปริมาณน้ าส าหรับการออกแบบ 

ทฤษฎีการระบายน้ าบนผิวดิน-ใต้ดินและการออกแบบระบบ โครงข่ายระบบระบายน้ า  ปัญหาและการ

แก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้ า 

 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  

 หลักการชลประทาน หลักฟิสิกส์ของน้ าในดิน ความต้องการน้ าของพืชและปริมาณ 

น้ าชลประทาน เวลาในการให้น้ า วิธีการให้น้ าชลประทานต่าง ๆ การวางแผน การออกแบบ และ 

การพัฒนาระบบชลประทาน การส่งน้ าและการบ ารุงรักษาโครงสร้างในระบบส่งน้ 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 หัวข้อคัดสรรทางวศิวกรรมโยธา     3(2-2-5) 

 Selected Topics in Civil Engineering  

 หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมโยธา การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ 

ด้วยหลักวิชาการทางวศิวกรรมโยธา การน าเสนอความรูแ้ละการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา 

 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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263491 การฝึกงาน        6 หน่วยกิต 

 Professional Training  

 การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธา 

ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรอื เอกชน 

 Training, learning, gaining experience, improving working skills in civil engineering in 

private or government sectors 

 

263492 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา       2(0-4-2) 

 Civil Engineering Project   

 การจัดท าโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับงานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนา

เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา การน าเสนอโครงงาน การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน 

 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 หรอืเอกชน  

 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.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง สาขาวิชา 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึง ระดับช้ันปีของการศกึษา 

  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 รายวิชาในระดับชัน้ปีที่ 4  

  2.5 เลข 5 หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 5 (ถ้ามี) 

  2.6 เลข 6   หมายถึง   รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 6 (ถ้ามี) 

 3. เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง  หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

  3.1 เลข 0 หมายถึง   หมวดหมู่วชิาพืน้ฐาน 

  3.2 เลข 1 หมายถึง   หมวดหมู่วชิาโครงสร้าง 

  3.3 เลข 2 หมายถึง   หมวดหมู่วชิาโครงสรา้ง 

  3.4 เลข 3 หมายถึง หมวดหมู่วชิาปฐพี 

  3.5 เลข 4 หมายถึง   หมวดหมู่วชิาขนส่งและงานทาง 

  3.6 เลข 5   หมายถึง   หมวดหมู่วชิาบริหารงานก่อสร้าง 

  3.7 เลข 6 หมายถึง   หมวดหมู่วชิาส ารวจและเทคโนโลยีอาคาร 

  3.8 เลข 7   หมายถึง   หมวดหมู่วชิาแหลง่น้ า 

  3.9 เลข 9   หมายถึง   หมวดหมู่วชิาสัมมนา สหวิชา โครงงาน ฝกึงาน สหกิจศึกษา 

 4. เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง   อนุกรมของรายวิชา 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ า 

ตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

 

ป ี

1* นายณัฐพงศ์ ด ารงวิริยะนุภาพ 3560700xxxxx รองศาสตราจารย์ Ph.D. Civil Engineering University of Colorado at Boulder, USA. 2553 

    M.Sc. Civil Engineering University of Colorado at Boulder, USA. 2552 

    วศ.ม. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2544 

    วศ.บ. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2541 

2 นายธนกร ชมภูรัตน์ 31201005xxxxx รองศาสตราจารย์ วศ.ด. วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2552 

    วศ.ม. วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2548 

    วศ.บ. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 2545 

3 นายปรีดา ไชยมหาวัน 35799003xxxxx รองศาสตราจารย์ ปร.ด. วศิวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 

   วศ.ม. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2544 

    วศ.บ. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2541 

4 นายกติติพงษ์ วุฒจิ านงค ์ 35001000xxxxx รองศาสตราจารย์ M.Sc. Irrigation Uinversity of California (Davis), USA. 2515 

    M.Eng. Civil Engineering Uinversity of California (Davis), USA. 2514 

    ชป.บ. - มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2511 

5 นายปิยพงษ์ สุวรรณมณโีชติ 3609900xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.Eng. 

วศ.ม. 

 

วศิวกรรมโยธา 

Nagoya University, Japan 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

2563 

2551 

   วศ.บ. 

 

 

วศิวกรรมโยธา  มหาวทิยาลัยนเรศวร 2546 

50 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ า 

ตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

 

ป ี

6 นายสมบูรณ์ เซี่ยงฉิน 35799000xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2549 

   วศ.บ. 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2542 

7 นายสุริยาวุธ ประอ้าย 55607900xxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. Civil Engineering Université de Grenoble, France 2556 

    M 2 

 

Mécanique Energétique 

et Ingenierie 

Joseph Fourier Université, France 2552 

    วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมชลประทาน 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2548 

2541 

8* นางขวัญสริินภา 

ธนะวงศ์ 

11004000xxxxx อาจารย์ วศ.ด. วศิวกรรมทางน้ าและ

การจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเชยี 2557 

    วศ.ม. วศิวกรรมทางน้ าและ

การจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยแีห่งเชยี 2551 

    วศ.บ. 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

วศิวกรรมทรัพยากรน้ า 

 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

9* นายณพล ศรีศักดา 15099004xxxxx อาจารย์ D.Eng. Transportation 

Engineering 

Nihon University, Japan 2560 

    วศ.ม. วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2556 

    วศ.บ. 

 

วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2553 

51 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ า 

ตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

 

ป ี

10 นางปาลิน ี สุมติสวรรค ์ 36599001xxxxx อาจารย์ Ph.D. Civil Engineering University of Texas at Arlington, USA 2554 

    M.Sc. 

 

วศ.บ. 

Transport Engineering 

and Operations 

วศิวกรรมโยธา 

Newcastle University, UK 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2544 

 

2541 

11 นายวรเทพ แซ่ล่อง 19098003XXXXX อาจารย์ ปร.ด. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 2562 

    วศ.ม. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 2557 

    วศ.บ. 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 2555 

12* นายอภชิาต บัวกลา้ 3640600xxxxx อาจารย์ ปร.ด. โลจิสติกสแ์ละ 

โซ่อุปทาน 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 

2561 

 

    วศ.ม. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยนเรศวร 2548 

    วศ.บ. วศิวกรรมก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง 2541 

13 นายธนกฤต เทพอุโมงค ์ 15099015xxxxx อาจารย์ วศ.ม. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยพะเยา 2563 

    วศ.บ. 

(เกียรตนิยิม

อันดับ 2) 

วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยพะเยา 2559 

14* นายวรจักร จันทร์แว่น 

 

15601002xxxxx อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2557 

2556 

 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 52 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์

ในวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ชีวิตการท างานที่แท้จริง ในสถาน

ประกอบการ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาและออกไปท างาน

ประกอบอาชีพได้ หลักสูตรจึงก าหนดให้มีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม สองทางเลือก ได้แก่ การ

ฝกึงาน และสหกิจศึกษา 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  1) บูรณาการความรู้และทักษะต่างๆเพื่อน าไปปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสม 

  2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีรวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับ

ผูร้่วมงานและสถานประกอบการได้ 

  3) มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกร สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามได้ รวมทั้งแก้ปัญหา

ที่เกิดขึน้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสรา้งสรรค ์

  4) มรีะเบียบวินัย ตรงเวลา และมคีวามซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 

  5) มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกร และเรียนรู้การท างานร่วมกับคนหมู่มากที่มี

ความแตกต่างกันทางความคิดและทางวัฒนธรรมได้ 

  6) มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานใหม้ีคุณภาพยิ่งขึน้ 

 4.2 ช่วงเวลา   

   ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 4 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

   จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชาโครงงานทางวิศวกรรมโยธา ในช้ันปีที่ 4 โดยก าหนดให้

นิสิตด าเนินงานเป็นกลุ่ม จ านวนสมาชิกในกลุ่มมีได้ไม่เกิน 5 คน หัวข้อโครงงานที่นิสิตต้องศึกษาจะ

เกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา รวมถึงงานทางด้านอื่นๆ ที่สามารถน าองค์ความรู้ทางวิศวกรรม

โยธาไปประยุกต์ใช้ได้ โดยทั่วไปงานทางด้านวิศวกรรมโยธาจะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อย คือ วิศวกรรม

โครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมขนส่งและจราจร วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมส ารวจ 

วิศวกรรมทรัพยากรน้ า ซึ่งนิสิตสามารถเลือกท าโครงงานได้ตามกลุ่มย่อยที่นิสิตให้ความสนใจและมีความ

ถนัด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละกลุ่มย่อยนั้น การ

ประเมินผลรายวิชาโครงงานทางด้านวิศวกรรมโยธาจะพิจารณาจากรายงานฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่

ก าหนดและการน าเสนอของนิสิต โดยคณะกรรมการสอบโครงงานประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

และอาจารย์ที่มคีวามเช่ียวชาญในโครงงานจ านวนอย่างน้อย 2 ท่าน 
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5.2  มาตรฐานผลการเรยีนรู้ 

 1) สามารถสืบค้นข้อมูล (ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นปัญหาของโครงงานได้ 

 2) สามารถปรับใช้ความรู้และเลือกใช้เครื่องมอืที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของโครงงานได้ 

 3) สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของโครงงานได้

อย่างสรา้งสรรค ์

 4) มีความรับผดิชอบในการท างานตามการแบ่งงานที่มอบหมาย 

 5) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ

แก้ปัญหาของโครงงานได้ 

 6) มทีักษะในการเขียน โดยพิจารณาจากการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 7) มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ โดยสามารถสื่อสารผลการศึกษาให้ผูร้ับฟังเข้าใจได้ และเชื่อมั่นใน

ผลการศกึษาของนสิิต 

 8) สามารถน าเสนอผลการศกึษาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5.3  ช่วงเวลา 
 ภาคการศกึษาตน้ ของช้ันปีท่ี 4 

5.4  จ านวนหน่วยกิต 

 2 หนว่ยกิต 

5.5  การเตรยีมการ 

1) ให้นิสติรวมกลุ่มและเลือกหัวข้อโครงงานที่มีความสนใจศกึษาไม่เกิน 5 คน  

2) ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่มีความเชี่ยวชาญในแตล่ะหัวข้อ 

3) กลุ่มนิสิตรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การ

สัมภาษณ์ผู้มสี่วนทีเกี่ยวข้อง และน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

4) กลุ่มนิสิตจัดท าข้อเสนอโครงงาน พร้อมก าหนดแผนการด าเนินงานโครงงานและจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนโครงงาน (ถ้ามี)  

5) กลุ่มนิสติด าเนนิงานโครงงาน ผา่นการให้ขอ้มูลและค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

6) กลุ่มนิสติจัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์  

7) จัดกิจกรรมให้นสิิตน าเสนอผลงานแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

 

5.6  กระบวนการประเมินผล 

 1) อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติระหว่างด าเนนิงานโครงงาน 

 2) คณะกรรมการสอบโครงงานประเมินผลการเรียนรู้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ และการ

น าเสนอแบบปากเปล่า 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคาราวะ รู้จัก

กาลเทศะ และท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ด ี

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม 

นอกจากนั้นต้องปฏิบัติตนภายใต้จรรยาบรรณ

วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ 

(1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียน

การสอน และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(2) มกีารพิจารณาความประพฤติในหอ้งเรียน

เพื่อใช้เป็นคะแนนสว่นหนึ่งในรายวิชาเฉพาะ

สาขา 

(2) มีความใฝรู่้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มี

การเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง สามารถ

พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อ

พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ 

(1) มีการมอบหมายงานที่มีลักษณะให้ค้นคว้า

ศกึษาด้วยตนเอง 

(2) มกีารเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรูท้ี่ก าลัง

ศกึษาในแต่ละรายวิชากับการพัฒนาเทคโนโลยี

ในปัจจุบัน 

(3) คิดเป็น ท าเป็น มคีวามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

และสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(1) การเรียนการสอนมีการสมมตสิถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นิสติได้คิด

วิเคราะห์ 

(2) การมอบหมายงานที่เป็นโครงงานเป็นระบบ

ครบวงจรและการท ากิจกรรมที่ต้องมีการ

จัดสรรงาน คน และเวลา 

(4) สามารถท างานรว่มกับผู้อื่น โดยเป็นได้ทั้ง

ผูน้ า และผูต้าม ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

(1) ก าหนดให้ในรายวิชาปฏิบัติการมีการท างาน

เป็นกลุ่ม มีการสร้างสถานการณ์การเป็นผู้น า

กลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่มโดยมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นและอภิปรายในชัน้เรียน 

(2) สร้างวินัยของนิสิตด้วยการเข้าเรียนตรงเวลา 

และสม่ าเสมอ 

(5) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้

ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์เทคนิค

เฉพาะสาขาวิชาฯ ในการตดิต่อสื่อสาร รวมถึง

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

(1) มกีารมอบหมายงานที่ต้องน าเสนอใน

ลักษณะปากเปล่าประกอบสื่อในช้ันเรยีน 
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          2.ผลลัพธก์ารเรยีนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :PLOs)  

ผลลพัธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวัง

ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการ

เรียนรู ้
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO1 ส ามารถก าหนดกรอบ

ความคิดและเชื่อมโยงความรู้

ท า ง ด้ า น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์

วิทยาศาสตร์พื้นฐานทางด้าน

วิศวกรรม และความรู้เฉพาะทาง

วศิวกรรมโยธา กับงานวิศวกรรม

โยธา 

1) การบรรยาย 

2) การฝึกท าโจทย์ปัญหา 

3) การฝกึปฏิบัต ิ

4) การท าการทดลอง 

5) การสาธิต 

6) ยกตัวอยา่งการประยุกตใ์นงานจรงิ 

1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน 

2) ประเมินจากการตอบค าถาม 

3) ประเมินจากผลการท าโจทย์ปัญหา 

4) ประเมินจากการฝึกปฏบัิติ 

5) ประเมินจากการท าการทดลอง 

6) ประเมินจากการสอบปฏบัิติ 

7) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น 

8) ประเมินจากรายงาน 

PLO2 ส ามารถออกแบบและ

พัฒนาหาค าตอบของปัญหาใน

การปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 

โดยค านึงถึงข้อพิจารณาทางด้าน

สาธารณสุ ข ความปลอดภัย 

วั ฒ น ธ ร ร ม  สั ง ค ม  แ ล ะ

สิ่งแวดลอ้ม 

1) การฝึกปฏิบัต ิ

2) การท าการทดลอง 

3) การสาธิต 

4) ยกตัวอยา่งการประยุกตใ์นงานจรงิ 

5) กรณีศึกษา 

6) การอภิปราย 

7) การมอบหมายงาน 

8) การคน้ควา้ด้วยตนเอง 

1) ประเมินจากการสอบปฏบัิติ 

2) ประเมินจากการตอบค าถาม 

3) ประเมินจากการฝึกปฏบัิติ 

4) ประเมินจากการท าการทดลอง 

5) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น 

6) ประเมินจากรายงาน 

 

PLO3 สามารถค้นหาและเลือกใช้

ข้อมูลจากมาตรฐานการปฎิบัติ

วชิาชีพ ฐานข้อมูล การสบืค้นทาง

เอก ส าร  ก ารออก แบ บก า ร

ทดสอบและทดลอง เพื่ อห า

ค าตอบของปัญหาทางวิศวกรรม

โยธา 

1) การฝึกปฏิบัต ิ

2) การท าการทดลอง 

3) การสาธิต 

4) ยกตัวอยา่งการประยุกตใ์นงานจรงิ 

5) กรณีศึกษา 

6) การอภปิราย 

7) การมอบหมายงาน 

8) การคน้ควา้ด้วยตนเอง 

1) ประเมินจากการสอบปฏบัิติ 

2) ประเมินจากการตอบค าถาม 

3) ประเมินจากการฝึกปฏบัิติ 

4) ประเมินจากการท าการทดลอง 

5) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น 

6) ประเมินจากรายงาน 

 

PLO4 สามารถเลือกใช ้เทคนิควิธี 

ทรัพยากร เคร่ืองมือทันสมัยทาง

วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศ การพยากรณ์และ

การท าแบบจ าลองของงานทาง

วศิวกรรมโยธา 

1) การฝึกปฏิบัต ิ

2) การท าการทดลอง 

3) การสาธิต 

4) ยกตัวอยา่งการประยุกตใ์นงานจรงิ 

5) กรณีศึกษา 

6) การอภปิราย 

7) การมอบหมายงาน 

8) การคน้ควา้ด้วยตนเอง 

 

1) ประเมินจากการสอบปฏบัิติ 

2) ประเมินจากการตอบค าถาม 

3) ประเมินจากการฝึกปฏบัิต ิ

4) ประเมินจากการท าการทดลอง 

5) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น 

6) ประเมินจากรายงาน 
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ผลลพัธ์การเรียนรูท้ี่คาดหวัง

ของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาการ

เรียนรู ้
กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO5 สามารถท างานเป็นทีมได้

อย่างมีประสิทธิผล แสดงออกซึ่ง

ภาวะผู้น าทีมและส่งเสริมความ

ร่วมมอืท่ีดเีพื่อสร้างสภาพแวดล้อม

ในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย

และวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 

1) การมอบหมายงานกลุม่ 

2) การท าโครงงานวศิวกรรม 

3) การเรียนรู้จากประสบการณ ์

1) ประเมินจากการตอบค าถาม 

2) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น 

3) ประเมินจากรายงาน 

4) ประเมินจากความก้าวหน้า 

5) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

6) ประเมินจากผลงานและรายงาน 

7) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้ารว่ม

และการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 

PLO6 ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ง า น

วศิวกรรมโยธากับกลุ่มผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมอื่นและสังคม

โดยรวมได้อย่างมีประสิทธิผล 

และพัฒนาแบบงานวิศวกรรม

โยธาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

1) การฝึกปฏิบัต ิ

2) การสาธิต 

3) กรณีศึกษา 

4) การมอบหมายงานกลุม่ 

5) การท าโครงงานวศิวกรรม 

6) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

7) การจัดกิจกรรม 

1) ประเมินจากรายงาน 

2) ประเมินจากความก้าวหน้า 

3) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

4) ประเมินจากการตอบค าถาม 

5) ประเมินจากผลงานและรายงาน 

6) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วม

และการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 

PLO7 ส าม ารถตั ด สิ น ใจ แล ะ

วิ จ ารณ์ ผ ลก ระทบจากก าร

ตัดสินใจต่อสถานการณ์ การ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 

โดยค านงึถึง กฎหมาย จรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพวิศวกรรม บริบททาง

สังคม และสิ่งแวดล้อม 

1) กรณีศึกษา 

2) การจ าลองสถานการณ ์

3) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

4) การคน้ควา้ด้วยตนเอง 

1) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็น 

2) ประเมินจากการตอบค าถาม 

3) ประเมินจากรายงาน 

4) ประเมินจากความก้าวหน้า 

5) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

6) ประเมินจากผลงานและรายงาน 

PLO8 สามารถประยุกต์หลักการ

ทางวิศวกรรมและการบริหารงาน

ในการแก้ปัญหาชุมชนหรือปัญหา

ทางวิศวกรรมด้วยกระบวนการ

คิดเชงิออกแบบ 

1) กรณีศึกษา 

2) การคน้ควา้ด้วยตนเอง 

3) การท าโครงงานวศิวกรรม 

4) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

5) การจัดกิจกรรม 

1) ประเมินจากความก้าวหน้า 

2) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

3) ประเมินจากการตอบค าถาม 

4) ประเมินจากผลงานและรายงาน 

5) ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วม

และการมสี่วนร่วมในกิจกรรม 

PLO9 สามารถหาความ รู้และ

ประยุกตค์วามรู้ใหมเ่ชงิวศิวกรรม

และ/หรือศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง

ตามความตอ้งการ โดยใช้กลยุทธ์

การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

1) กรณีศึกษา 

2) การคน้ควา้ด้วยตนเอง 

3) การท าโครงงานวศิวกรรม 

4) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

1) ประเมินจากความก้าวหน้า 

2) ประเมินจากการน าเสนอผลงาน 

3) ประเมินจากการตอบค าถาม 

4) ประเมินจากผลงานและรายงาน 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 
 

ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

1.คุณธรรม จริยธรรม          
(1)  มีความกตญัญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ       ✓   

(2)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย       ✓   
(3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผูอ้ื่น       ✓     
(4)   มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณคา่ของสังคม        ✓  

2.ความรู้          

(1) มีความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคญัในเนื้อหาที่ศึกษา ✓         
(2) สามารถติดตามความก้าวหนา้ทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการ

เปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ ๆ 
  ✓      ✓ 

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ✓      ✓  

3.ทักษะทางปัญญา          
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม      คดิสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ  ✓        
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ    และการใชเ้คร่ืองมือเหมาะสมกับการแกป้ัญหาได้

อย่างเหมาะสม 
   ✓      

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และสรุปประเด็นปญัหาเพื่อใช้ในการแก้ปญัหาอย่างสรา้งสรรค์   ✓ ✓      
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติน ามาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม        ✓  

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ          
(1)  มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี      ✓    

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคดิเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่างเหมาะสมตาม บทบาทหน้าที่และความ

รับผดิชอบ 
 ✓        
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ผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างาน เป็นทีมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
    ✓     

(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง         ✓ 
(5)  มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวฒันธรรม      ✓    

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ          
(1) มีทักษะในการใชเ้คร่ืองมือที่จ าเปน็ที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกีย่วข้องกับการใชส้ารสนเทศและ

เทคโนโลยสีื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรูเ้ท่าทัน 
   ✓      

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใชส้ารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิตมิาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวติและ

แก้ปญัหาที่เกี่ยวข้องอย่างสรา้งสรรค์ 
 ✓        

(3) มีทักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ      ✓    

6.สุนทรียภาพ          
มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคณุค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศิลปะและวฒันธรรม  ✓        

7.ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพฒันาบุคลิกภาพ          
(1) มีสุขนสิัยที่ส่งเสรมิต่อการดูแลรักษาสุขภาพ  ✓        

(2) สามารถพัฒนาบคุลิกภาพไดอ้ย่างเหมาะสม     ✓     

8. ทักษะการปฏิบัตกิารทางวิชาชีพ          
(1) มีทักษะการปฏิบตัิทางวิชาชีพด้านการทดสอบงานวิศวกรรมโยธาตามมาตรฐานสากล  ✓ ✓       
(2)มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านการวิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมโยธาโดยค านึงถึงความปลอดภัย  ✓ ✓       

(3)มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านการวางแผนและด าเนินการด้านวิศวกรรมโยธาโดยใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่า        ✓  
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ตารางความเชื่อมโยงระหวา่งผลลพัธ์การเรียนรู้ของบณัฑติ (PLOs) กับมาตรฐานการเรยีนรู้ของบัณฑิตตาม TQF 

 

ผลการเรียนรู้ตาม มคอ.1 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

1.คุณธรรม จริยธรรม          

(1) เขา้ใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคา่ของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และ ซื่อสัตย์สจุรติ 

      ✓   

(2) มีวนิัย ตรงตอ่เวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 

ๆ ขององค์กรและสังคม 

 ✓     ✓   

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแยง้ 

ตามล าดับความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่า

และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

    ✓  ✓   

(4)สามารถวเิคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้ทางวิศวกรรมตอ่บุคคล 

องคก์ร สังคมและสิง่แวดลอ้ม 

 ✓      ✓  

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชพี 

รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชพีวศิวกรรมในแตล่ะสาขาตัง้แตอ่ดตีจนถึงปัจจุบัน 

      ✓   

2.ความรู ้          

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พืน้ฐาน วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน 

และเศรษฐศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใชก้ับงานทางด้านวศิวกรรมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง และการ

สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

✓         

(2) มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกับหลักการท่ีส าคัญ ทัง้ในเชงิทฤษฎีและปฏิบัตใินเนื้อหา

ของสาขาวชิาเฉพาะดา้นทางวิศวกรรม 

✓ ✓  ✓      

(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศกึษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 ✓    ✓    
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ผลการเรียนรู้ตาม มคอ.1 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

(4)สามารถวเิคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใ์ช้

เครื่องมือท่ีเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

 ✓      ✓ ✓ 

(5) สามารถใชค้วามรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแ์ก้ไขปัญหาในงานจริงได้        ✓ ✓ 

3.ทักษะทางปัญญา          

(1) มีความคิดอยา่งมีวจิารณญาณที่ดี  ✓     ✓   

(2) สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห์และ สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ   ✓       

(3) สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาดา้นวศิวกรรมได้อย่างมรีะบบ รวมถึงการใชข้้อมูล 

ประกอบการตัดสนิใจในการท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ✓ ✓       

(4) มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือตอ่ยอดองค์ความรู้จากเดมิได้อยา่งสร้างสรรค์ 

       ✓ ✓ 

(5) สามารถสืบค้นขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชวีติ

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองคค์วามร์ูและเทคโนโลยใีหม ่ๆ 

  ✓ ✓      

4. ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ          

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวิชาชพีมาสื่อสารตอ่

สังคมได้ในประเด็นท่ีเหมาะสม 

     ✓    

(2) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชงิสร้างสรรค์ท้ังสว่นตัวและ

ส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยนือยา่งพอเหมาะทัง้ของตนเองและของกลุ่ม รวมท้ังให้ความ

ชว่ยเหลอืและอ านวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

 ✓     ✓   

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเอง และสอดคล้องกับ

ทางวชิาชีพอย่างตอ่เนื่อง  

 

       ✓  
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ผลการเรียนรู้ตาม มคอ.1 PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO7 PLO8 PLO9 

(4) รูจ้ักบทบาท หนา้ที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคล

และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอ้ย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

    ✓   ✓  

(5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา

สภาพแวดลอ้มตอ่สังคม 

 ✓        

5. ทักษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ          

(1) มีทักษะในการใชค้อมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอยา่งดี    ✓  ✓    

(2) มีทักษะในการวเิคราะห์ฃ้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิตปิระยุกต์

ตอ่การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อยา่งสร้างสรรค์ 

   ✓  ✓    

(3) สามารถประยุกตใ์ชเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารท่ีทันสมัยได้อยา่งเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

     ✓    

(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สัญลักษณ ์

   ✓      

(5) สามารถใชเ้ครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชพีใน

สาขาวิศวกรรมท่ีเกี่ยวข้องได้  

  ✓ ✓      
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร (PLO) สู่กระบวนรายวิชา (Curriculum Mapping) 
      

กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป          

     1.1 กลุ่มวิชาภาษา          

001101 ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน          

001102  ภาษาไทยเชงิวชิาการ          

001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีติประจ าวัน          

001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร          

001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเชงิวชิาการและวิชาชพี          

     1.2 กลุ่มวิชาเทคโนโลยแีละการสื่อสารยคุดิจิทัล          

002101 การใช้เทคโนโลยเีพื่อชีวิตยุคดจิทัิล                   

002102 ความฉลาดทางดจิิทัล                                   

     1.3 กลุ่มวิชาทักษะชวีิต          

003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชวีติ                     

003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชวีติ                                                   
003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรค์สร้างสังคม           

003204 การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และชุมชน          

003305 กระบวนการคิดเชงิออกแบบสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดจิิทัล          
003306 บูรณาการความรู้สูน่วัตกรรมทางวิชาชพี          
2. หมวดวิชาเฉพาะ          

     2.1 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางภาษา          

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ          
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

     2.2 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์          

241153 คณิตศาสตร์วิศวกรรม          

244107 ความรู้พืน้ฐานทางเคม ี          

242108 หลักฟิสกิส ์          

247108 สถิตพิื้นฐานและความนา่จะเป็น          

     2.3 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวศิวกรรมโยธา          

226111 หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น          

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม          

263104 เขียนแบบวศิวกรรมโยธา          

263105 แนวคิดเบือ้งต้นทางวิศวกรรมโยธา          

263106 การส ารวจ          

263207 คุณสมบัตแิละพฤตกิรรมของวสัดุวศิวกรรม          

263211 ก าลังวัสด ุ          

263271 ชลศาสตร์          

263371 กลศาสตร์ของไหล          

     2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวศิวกรรมโยธา          

263213 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1          

263214 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2          

263216 คอนกรีตเทคโนโลยี          

263241 วศิวกรรมขนส่ง          

263254 การประมาณราคาก่อสร้าง          

263266 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร          
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

263273 หลักอุทกวิทยา          

263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก          

263318 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก          

263331 ปฐพีกลศาสตร์          

263333 วศิวกรรมฐานราก          

263342 วศิวกรรมการทาง          

263355 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง          

263379 วศิวกรรมชลศาสตร์          

263429 การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพเิศษ          

263452 การบริหารงานก่อสร้าง          
263459 เทคนิคก่อสร้างและการควบคุม          
263491 การฝึกงาน          
263492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา          
263496 สหกิจศกึษา          
     2.5 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก          

263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง          

263420 การออกแบบอาคาร          

263425 ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต          

263426 วศิวกรรมแผ่นดนิไหวเบือ้งต้น          

263427 คณิตศาสตร์ประยุกตท์างวิศวกรรมโยธา          

263428 การเสริมก าลังโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก          
263435 การปรับปรุงดินเบือ้งติน          65 
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กลุ่มวิชา/รหสัวิชา ชื่อวิชา PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 

263437 การออกแบบผิวทาง          
263438 เทคโนโลยธีรณีของทางรถไฟแบบมหีินโรยทางเบ้ืองต้น          

263444 วศิวกรรมจราจร          

263446 วศิวกรรมขนส่งทางรางเบือ้งต้น          

263447 ระบบขนสง่อัจฉรยิะเบือ้งต้น          

263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมโยธา          

263465 การส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ          

263474 วศิวกรรมการประปาและสุขาภบิาล          

263476 วศิวกรรมทรัพยากรน้ า          

263478 วศิวกรรมการระบายน้ า          

263479 วศิวกรรมชลประทาน          

263493 หัวขอ้คัดสรรทางวิศวกรรมโยธา          
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ค าอธิบายผลการเรียนรู้มหาวิทยาลัย 

 1. คุณธรรม จรยิธรรม 

 (1)  มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

 (2)  ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

 (3)  เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

 (4)   มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

 2. ความรู้ 

                        (1) มีความรูแ้ละความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา 

     ที่ศึกษาเพื่อใหเ้ล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ  

                        (3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตรอ์ื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 3. ทักษะทางปัญญา 

   (1) มีทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์ 

     และคิดอย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใชเ้ครื่องมือ 

     เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

   (3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ในการ 

      แก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1)  มมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 (2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสมตาม  

        บทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

 (3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ื่นได้เหมาะสม ท างาน 

        เป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

              (4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

    (5)  มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มอียู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 

     สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรอืน าสถิติ 

     มาประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
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      (3) มทีักษะการใชภ้าษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 6. สุนทรยีภาพ 

       มีความรู ้ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

 7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 (1) มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

  (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

 8. ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

(1) มีทั กษะการปฏิ บั ติ ทางวิชาชีพด้ านการทดสอบงานวิศวกรรมโยธาตาม    

มาตรฐานสากล 

 (2) มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านการวิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมโยธาโดย

ค านึงถึงความปลอดภัย 

 (3) มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านการวางแผนและด าเนินการด้านวิศวกรรมโยธา

โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต 

2.1.3 มกีารประเมินการสอนของผูส้อนโดยนิสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนิสติ 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษา 

เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตร จะประเมินจาก  

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน

การประกอบการงานอาชีพ  

2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ

การศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 

และคุณสมบัติดา้นอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษาในสถานศกึษานั้นๆ  

2.2.4 การประเมินจากบัณฑติที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรยีนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ 

เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้อง นิสติ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

            1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ

อักษร I หรอือักษร P 
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2. หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

   3. มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

   4. ไม่มีพันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์ 

การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตาม

ข้อบังคับมหามหาวิทยาพะเยา ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 

 1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

 1.2 มีการอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการ

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 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย  

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีต าแหน่งทาง

วิชาการสูงขึ้น 

2.2.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน

หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

มหาวิทยาลัยก าหนดทุกปีการศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงาน

ผลตอ่คณะและมหาวิทยาลัย 

2. บัณฑติ 

     คณะด าเนินการส ารวจข้อมูลบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อมูลศิษย์เก่า และข้อมูลการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และส่งผลให้

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรสรุปและเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

3. นิสติ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดและเสนอคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาและคณะ

ด าเนนิงานตามขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คณะด าเนินโครงการปรับพื้นฐานให้นิสิตใหม่ทุกปีการศึกษาและประเมินผลความส าเร็จของ

โครงการ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอคณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่

ส าหรับให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะน าอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และใหอ้าจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้

ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะก าหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติม

และประเมินผลการการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 คณะรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต อัตราการส าเร็จการศึกษา การร้องเรียนและประเมิน

ความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการข้อร้อง (ถ้ามี) สรุปผลในแต่ละปีให้คณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
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4. คณาจารย์ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดและเสนอคุณสมบัติของอาจารย์และให้คณะ

ด าเนนิการรับและแตง่ตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด  

คณะส ารวจความต้องการและสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การ

อบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มีก าหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติ

หนา้ที่ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

คณะรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และประเมินความพึงพอใจใน

การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุปผลส่งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะในแต่ละปี 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะจัดเตรียมแผนและรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจาก

สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะ

และมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ เกี่ยวข้ อง ระเบียบสภาวิศวกร เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผู้สอน พิจารณาการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ข้อสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และการ บูรณาการ

การเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน 

 อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  

ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาหรอืรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม และรายงานผลตอ่คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

มหาวิทยาลัยก าหนด ทุกปีการศึกษา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการ

เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครอืข่าย และซอฟต์แวร์ ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และ

สิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ต าราและวารสาร อาคาร

หรือสถานที่ส าหรับท ากิจกรรม เสนอให้คณะเพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลการให้บริการจาก

นิสิต บุคลากรและอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง

การให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

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

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน 

การด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ.3       

และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ      

ภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ .5 และ มคอ .6 ภายใน 30 วัน   

หลังสิ้นสุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน 

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย 

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 
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 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7. มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน      

กลยุทธ์ การสอน หรอื การประเมินผลการเรียนรู้จากผล

การประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

 
 

    

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ   

การพัฒนาวิชาการและ/หรอืวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชีบ้ังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชีต้้องผา่นรวม (ข้อ) 8 8 8 9 10 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

มาวิเคราะหเ์พื่อปรับกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสม  

1.1.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่

ละช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน  

 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ให้นิสิตได้ประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใชส้ื่อในทุกรายวิชา  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ประเมินความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย บัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาและผูใ้ช้บัณฑิต  
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวศิวกรรมศาสตร์  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ข้อมูล

ป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า 

นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และระเบียบสภาวิศวกร  

เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร

นั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี เพื่อใหห้ลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ตารางเปรยีบเทยีบหลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2565  
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ์มาตรฐาน 

ของ สกอ. 

(มคอ. 1)  

เกณฑส์ภา

วิศวกร 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2560 

หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2565 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า 30 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมน่้อยกว่า 84 84*  111 103 

   2.1  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ - - 99 94 

         2.1.1 วิชาพืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ 

                และวิทยาศาสตร์ 

- - 21 12 

         2.1.2 วิชาพืน้ฐานทางภาษา - - - 3 

         2.1.3 วชิาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

                 โยธา 

- - 28 22 

        2.1.4 วิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา - - 50 57 

   2.2  กลุ่มวชิาเฉพาะเลอืก - - 12 9 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6  6 6 6 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 120 147 139 

 

หมายเหตุ   * ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือ

วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ก าหนดให้โครงสร้างหลักสูตร

ต้องมีจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้องก าหนด และต้องมีวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมที่เป็นองค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ทีข่อรับรองนั้น ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

วชิาศกึษาท่ัวไป                                   30      หน่วยกิต                  วชิาศึกษาท่ัวไป                               30       หน่วยกิต            

001101 การใชภ้าษาไทย                                       3(2-2-5) 

Usage of Thai Language      

       การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และ

โวหารในภาษาไทย การจับใจความส าคัญจากการฟังและ

การอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดง

ความคิดผ่านทักษะการใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

        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 

  ปิดรายวิชา 

 

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม                           3(2-2-5) 

Ready English  

      ค าศั พท์ และไวยกรณ์ ภาษาอั งกฤษ หลักการใช้

ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน การพัฒนาการใช้

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและ

บุคคลอื่น การตอบรับและการปฏิเสธการเชิญชวน การถาม

ทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาใน

ร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า 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 

  ปิดรายวิชา 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง                             3(2-2-5) 

Explorative  English 

    ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์

และไวยกรณ์ในการสื่อสารตามสถานการณ์ต่างๆ ใน

บริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจอง

โรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต การโทรศัพท์ในการสื่อสาร

ระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศ

ของสนามบิน การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง 

ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่

พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทาน

อาหารแบบตะวันตก 

      Skills of English language: listening, speaking, reading, and 

writing, vocabularies and English grammar for different situations 

in communication and effectiveness in international context 

 

 

ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

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 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า                                 3(2-2-5) 

Step UP English 

      ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อใน

ชีวติประจ าวัน หลักการใชภ้าษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน 

เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมล การเขียนสรุปความจากสื่อ 

การอ่านและถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การ

ตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

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 

  

ปิดรายวิชา 

 

002201 พลเมืองใจอาสา                                       3(3-2-5)  

Citizen Mind by Citizenship           

     สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ 

จิตอาสา ส านึกสาธารณะ ความกตัญญู พลเมืองกับ

ประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเส

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 

 

 

ปิดรายวิชา 

 

002202 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           

 

  ปิดรายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม                 3(3-2-5) 

Health and Environment Management        

      แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย 

จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ การวิเคราะห์และวาง

แผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ในชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ 

นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย 

ภั ยธรรมชาติ  ก ารวางแผนและก ารจั ด การน้ า ใน

ชีวิตประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้

พลังงานอย่างประหยัด                 

  ปิดรายวิชา 

  

  กลุ่มวชิาภาษา       15   หน่วยกิต 

  001101 ภาษาไทยในชวีิตประจ าวัน              2 (2 -0 -

4) 

Thai Language in Daily Life 

ทักษะการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การอ่าน ในการ

รับสาร และทักษะด้านการพูด การเขียนในการส่ง

สาร การสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

    Listening and reading skills in Thai for receiving 

message, speaking and writing in Thai for 

delivering message, proper daily life 

communication 

รายวิชา

ใหม่   

  001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                    1(0-2-1) 

Thai for Academic Purposes 

     การใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และ

การเขียน บูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น การผลิตผลงาน

เชิงวิชาการ 

      Integration of listening speaking reading and writing 

skills in Thai with other fields, producing academic works 

รายวิชา

ใหม่ 

  001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชวีิตประจ าวัน                  3(2-2-5) 

English for Daily Life 

ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษขั้น

พื้นฐาน หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน 

เขียน การสื่อสารข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตนเองและผู้อื่น

ในชีวติประจ าวัน 

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 

 

รายวิชา

ใหม่ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

  001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 3(2-2-5) 

English for Communication 

     ค าศัพท์ ส านวน วลีและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ

ขั้นกลาง หลักการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด 

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 

รายวิชา

ใหม่ 

  001205 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาการ    3(2-2-5) 

และวิชาชีพ 

English for Academic and Professional 

Communication 

    ค าศัพท์ ส านวน 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 

รายวิชา

ใหม่ 

  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสารยุคดิจิทัล    3 หน่วยกิต 

  002101 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อชีวติยุคดิจิทัล            1(0-2-1) 

Technology Usage for Digital life 

       แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และ

อนิเทอร์เน็ต ซอฟแวร์ส านักงาน หลักการท าธุรกรรม

พาณิ ชย์อิ เล็ กทรอนิกส์  การใช้ เทคโนโล ยีทาง

คอมพิวเตอร์และอิน เทอร์เน็ต  การใช้ซอฟแวร์

ส านักงาน 

       Concepts of computer and internet 

technology, office software, principles of electronic 

commerce, usage of computer and internet 

technology, usage of office software 

รายวิชา

ใหม่ 

  002102 ความฉลาดทางดิจิทัล                           2(1-2-3) 

Digital Intelligence Quotient 

     หลักกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

สารเทศ หลักการสืบคน้ข้อมูลและสารสนเทศ การคัดสรร

ข้อมูลข่าวสารมาใช้และน าเสนอข้อมลู การสื่อสารอย่างมี

จริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ

รายวิชา

ใหม่ 
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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 การด ารงชีวติบนความหลากหลาย

ทางสังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิต

พื้นถิ่น พะเยาศึกษา สุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต 

การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการด ารงชีวติในสังคมและ

ชุมชน การจัดการทางสุขภาพทางกายและจิตใจ 

บทบาทและหน้าที่ของตนเองในการท างานร่วมกับ

ผู้อื่น การโน้มน้าวและการจูงใจผู้อื่น การแสดงออก

ถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม 

กฎหมายในชวีิตประจ าวัน  

      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 

รายวิชา

ใหม่ 

  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 หลักการท างานร่วมกันและการสื่อสาร 

หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวคิดเพื่อการเติบโต 

การพัฒนาทักษะทางสังคม บุคลิกภาพและการ

แสดงออกในสังคม ทักษะการคิด  ทักษะการคิดอย่าง

สรา้งสรรค์  ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะ

การสื่อสาร และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่จ าเป็น

ส าหรับอนาคต ทักษะทางด้านการเงินส่วนบุคคล 

        Philosophy of thinking, Principles of critical 

and analytical thinking, creative thinking, 

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 การศึกษาวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตของชุมชน การท างานร่วมกันเป็นทีม  

จิตวิทยาการท างานเป็นทีม การแสดงออกในที่

สาธารณะ การวางแผน การก าหนดกลยุทธ์ และ 

การด าเนินการตามแผนในการท างานเป็นทีม สิทธิ

และหน้าที่ของตนเองตามกฎหมายในการด ารงชีวติใน

สังคม การร่วมมือและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่

เปลี่ยนแปลง  ความเป็นพลเมืองที่ รับผิดชอบต่อ

สังคม ความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของ

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 

รายวิชา

ใหม่ 

  003204 การจัดการสุขภาพ สิง่แวดล้อมและชมุชน  1(0-3-1) 

Health Environment and Community Management                                             

           ความรอบรู้ทางด้านสุขภาพ การวิเคราะห์

ปัญหาสุขภาพของตนเอง ความปลอดภัยในการ การ

ค้นหาปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน การวางแผนและ

ด าเนินโครงการทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม ใน

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ความเป็นผู้น าด้านสุขภาพ 

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 

รายวิชา

ใหม่ 
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  003305 กระบวนการคิดเชิงออกแบบสู่การเป็น  3(2-2-5)

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล  

Design Thinking Process for Digital Age Entrepreneurs 

           ความรู้พื้นฐานการเป็นผู้ประกอบการยุค

ดิจิทัล การวางแผนและท าธุรกรรมทางการเงิน

ส าห รับ ผู้ประกอบการ คุณสมบัติของการเป็น

ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล การใช้เคร่ืองมือวัดส าหรับ

ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล กระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ แนวคิดการสร้างผลงานด้วยกระบวนการ

คิ ด เชิ ง อ อ ก แ บ บ  คุ ณ ธ รรม  จ ริ ย ธ รรม 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 

รายวิชา

ใหม่ 

  003306 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ  3(0-6-3) 

Integration for Professional Innovation 

         การบูรณาการความรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่ว

ไปสู่การปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพ การออกแบบและสร้าง

นวัตกรรมทางวิชาชีพด้วยกระบวนการคิดเชิง

ออกแบบ และการสรา้งสรรค์แนวคดิเชิงนวัตกรรม

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 

รายวิชา

ใหม่ 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน              111                           หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะด้าน         104                     หน่วยกิต  

วชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     21    หน่วยกติ วชิาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต  

241151 แคลคูลัส 1                                             3(3-0-6) 

Calculus I 

     อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่องอนุพันธ์และ

ปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของ

จ านวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อันทิก

รัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด 

เมทรกิซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

      Mathematical induction, limit, continuity, derivatives 

and integral of real-valued and vector-valued function 

241153 คณิตศาสตร์วศิวกรรม                              3(2-2-5) 

Engineering Mathematics  

     ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์  และการประยุกต์

อนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวเทคนิคการหา

ปริพันธ์และการประยุกต์ พีชคณิตของเวกเตอร์ในสาม

มิติ เส้น ระนาบ ผิวในปริภูมิ สามมิติ แคลคูลัสเบื้องต้น

ของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ เมท

ริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น 

     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 

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 

241152 แคลคูลัส 2                                              3(3-0-6) 

Calculus II 

     พีชคณิตของเวกเตอร์ในสามมิติ  ปริพันธ์ตามเส้น

เบื้องต้น ล าดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์

ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว 

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 

241253 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 three-

dimensional space, calculus of real-valued functions of 

several variables and its applications 

  247108 สถิตพิืน้ฐานและความน่าจะเป็น             3(3-0-6) 

Basic statistic and Probability 

     ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าความ

คาดหมาย การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่

ต่อเนื่องและต่อเนื่อง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 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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242101 หลักเคมี                                                 4(3-3-8) 

Principle of Chemistry 

     ส ส า รแ ล ะก า รวั ด  โค ร งส ร้ า งอ ะต อ ม  ร ะบ บ 

พีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร

สัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย 

อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี 

กรด-เบส เคมีไฟฟา้ เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม 

     Matter and measurement, atomic structure, periodic 

system, chemical bonding and molecular structure, 

stoichiometry, chemical reactions, gases, solids, liquids, 

solutions, fundamental thermodynamics, chemical 

kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, 

electrochemistry, nuclear chemistry, environmental 

chemistry 

242107 ความรู้พื้นฐานทางเคมี                        3(2-3-6) 

Fundamental of Chemistry  

     สสารและการวัด โครงสรา้งอะตอม ระบบ 

พีริออดิก ธาตุเรพริเซนเททิิฟ อโลหะ โลหะทรานซิ

ซัน พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล ปริมาณสาร

สัมพันธ์  ปฏิกิ ริยาเคมี  ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว 

สารละลาย สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟา้ 

     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 

ปรับรหัส

วิชา  

และปรับชื่อ

วิชา ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และ 

ปรับจ านวน

หน่วยกิต 

244101 ฟิสิกส์ 1                                                 4(3-3-8) 

Physics I  

     หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณ

เวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่งใน 1 มิติ การ

เคลื่อนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎการ

เคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบวงกลมและกลศาสตร์

ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และ

กฎการอนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์

ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้ยิน แสง สมบัติ

ของแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อนและ

อุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้อ 

ของเทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเคร่ืองยนต์

ความร้อน 

     Physical measurement units, scalar and vector 

quantities, motion under acceleration in 1  dimension, 

motion under gravity field, force equilibrium and 

Newton’s law of motion, circular motion and rigid-body 

mechanics, momentum and collision, work energy and 

conservation law in physics, properties of matter, fluid 

mechanics, wave and vibration, sound and hearing, 

light, properties of light, lens and vision, heat and 

temperature, ideal gas system, state equation and 4 

rules of thermodynamics, kinetic theory of gases and 

heat engines 

244108 หลักฟิสิกส์                                      3(2-3-6) 

Principle of Physics  

     การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 และ 2 มิติ 

การเคลื่อนที่แบบหมุน งานและพลังงาน กลศาสตร์

ของอนุภาคแข็งแกร่ง สมบัติของสสาร กลศาสตร์

ของของไหล การสั่นสะเทือนและเสียง ระบบเลนส์ 

ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและระบบก๊าซอุดมคติ 

เทอร์โมไดนามิกส์และกลจักรความร้อน ทฤษฎีจลน์ 

ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์

สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวน าแบบต่างๆ การ

หาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุ

ไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและความ

ต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและ

แหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก เวกเตอร์สนามแม่เหล็ก

และกฎของฟาราเดย์ แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

วงจรไฟฟา้กระแสสลับ อเิล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 

     Motion in 1 and 2 dimensions, circular motion, 

work and energy, rigid-bodymechanics, 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, 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และจ านวน 

หน่วยกิต 
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vector of magnetic field and Faraday’s law, source 

of alternative current, alternative current circuits, 

fundamental electronics 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา 0 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา 3 หน่วยกิต  

  146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ       3(3-0-6) 

English for Specific Purposes 

    การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดย

เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ที่มีความ

เกี่ยวข้องกับศาสตรท์ี่นิสิตก าลังศึกษา 

    English in specific contexts focusing on listening, 

speaking, reading, and writing skills related to 

students discipline 

รายวิชา

ใหม่ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านวศิวกรรมโยธา 28 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านวศิวกรรมโยธา 22 หน่วยกิต  

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์                     3(3-0-6) 

Computer Programming 

     แ น วคิ ด ท า งค อ มพิ ว เต อ ร์  ส่ ว น ป ระก อบ ขอ ง

คอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบ

วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรม

ภาษาระดับสูง 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 

226111 หลั ก ก ารแก้ ปั ญ ห าและก ารเขี ยน โป รแก รม

คอมพิวเตอร์เบือ้งต้น                        2(1-2-3) 

Principles of Problem Solving and Basic 

Programming 

     ผังมโนภาพ ตรรกะและขั้นตอนพื้นฐานเพื่อการ

เขียนโปรแกรม การวิเคราะหปญหากระบวนการใน

การหาค าตอบ ผลลัพธที่ตองการ การวางแผนและ

ออกแบบการเขียนโปรแกรมโดยใชผังงานและรหัส

เทียม 

     Mind map, logic and basic procedure for 

programming, problem analysis, finding outcome 

methodology, acquiring result, plan and design 

using flowchart and pseudo code 

ปรับรหัส

วิชา  

ปรับชื่อวิชา  

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และปรับ

จ านวน

หน่วยกิต 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม                                    3(2-3-6) 

Engineering Drawing 

     การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การ

เขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพพิกทอเรียล การ

บอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด 

การเขียนภาพช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การ

เขียนภาพประกอบและการก าหนดรายละเอยีด 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 

 

  ปิดรายวิชา 
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263101 สถิตยศาสตร์วศิวกรรม                                3(3-0-6) 

Engineering Statics 

     ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุคงรูป 

การวิเคราะห์โครงข้อหมุน การวิเคราะห์แรงแผ่กระจายบน

คาน ความเสียดทาน งานเสมือนและเสถียรภาพ จุดเซ็น

ทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย พลศาสตร์เบือ้งต้น 

     Force systems, resultant, equilibrium of a particle 

and a rigid body, structural analysis of trusses, 

distributed force analysis of beams, friction, virtual work 

and stability, centroid, moments of inertia, introduction to 

dynamics 

263101 สถิตยศาสตร์วศิวกรรม                     3(3-0-6) 

Engineering Statics 

     ผลลัพธ์ของระบบแรง สมดุลของอนุภาคและ

วัตถุแข็ งเก ร็ง เสถียรภาพของโครงสร้าง การ

วิเคราะห์โครงข้อหมุน การวิเคราะห์แรงแผ่กระจาย

บนคาน ความเสียดทาน จุดเซ็นทรอยด์ โมเมนต์

ความเฉื่อย พลศาสตร์เบือ้งต้น 

     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 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

263103 เขียนแบบก่อสรา้ง                                       2(1-2-3) 

Construction Drawing 

     ส่วนประกอบแบบก่อสร้าง การอ่านแบบก่อสร้าง การ

เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบ

สถาปัตยกรรม การเขียนแบบโครงสรา้ง 

     Construction drawing components, interpreting 

construction drawing, drawing using computer program, 

architectural drawing, structural drawing 

263104 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา                   3(2-3-6) 

Civil Engineering Drawing 

     การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพ

ออโธกราฟฟิกส์ และการเขียนภาพพิกทอเรียล การ

บอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียน

ภาพตัด การเขียนภาพช่วย  

และภาพแผ่นคลี่ การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์

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 

ปรับ

รายวิชา 

263211 ก าลังวัสดุ                                                3(3-0-6) 

Strength of Materials 

     แรง ความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความ

เค้นและความเครียด กฎของฮุค อัตราส่วนปัวซง ความเค้น

เนื่องจากอุณหภูมิ แรงบิด แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด

ในคาน ความเค้นในคาน การแอ่นของคาน ความเค้นรวม 

วงกลมของมอร์ เงื่อนไขการวิบัติ เสายาวและเสาสั้น น้ าหนัก

บรรทุกวิกฤติ สูตรของออยเลอร์ การวิบัติของเสา  

     Forces, stresses, strains, stresses and strains 

relationship, Hooke’s law, Poisson’s ratio, thermal 

stresses, torsion, shear and bending moment diagrams 

in beams, stresses in beams, deflection of beams, 

combined stress, Mohr’s circle, failure criterion, long and 

short column, critical loads, Euler formula, failure of 

column 

263211 ก าลังวัสดุ                                     3(3-0-6) 

Strength of Materials 

     แรง ความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์

ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุค อัตรา

ส่วนปัวซง ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ  แรงบิด 

ชิน้ส่วนรับแรงอัดและแรงดึง แผนภาพแรงเฉือนและ

โมเมนต์ดัด ความเค้นในคาน การแอ่นตัวของคาน 

ความเค้นรวม วงกลมของมอร์การโก่งเดาะของเสา 

     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 

 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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263261 การส ารวจ                                               3(2-3-6) 

Surveying 

     หลักการงานส ารวจ เคร่ืองมือในงานส ารวจ งานระดับ 

หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดระยะทาง

และทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงานส ารวจ ความคลาด

เคลื่อนที่ยอมรับได้  การปรับแก้ข้อมูล งานโครงข่าย

สามเหลี่ยม การค านวณมุมแบร่ิงส์และแอทซิมัท งาน

วงรอบ ระบบพิกัด การส ารวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ เส้น

ชั้นความสูง พื้นที่และปริมาตร การเขียนแผนที่ ปฏิบัติงาน

ส ารวจพื้นฐาน 

     Principle of surveying, survey instruments, leveling, 

principles and applications of theodolites, distance and 

direction measurements, errors in surveying, acceptable 

error, data correction, triangulation, bearings and 

azimuths calculation, traverse, coordinate systems, 

topographic surveying, contour line, area and volume, 

map plotting, basic field works 

263106 การส ารวจ                                     3(2-3-6) 

Surveying 

     หลักการงานส ารวจ เคร่ืองมือในงานส ารวจ งาน

ระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การ

วัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงาน

ส ารวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  การปรับแก้

ข้อมูล งานโครงข่ายสามเหลี่ยม การค านวณมุมแบ

ร่ิงส์และแอทซิมัท งานวงรอบ ระบบพิกัด การส ารวจ

รังวัดแผนที่ภูมิประเทศ เส้นชั้นความสูง พื้นที่และ

ปรมิาตร การเขียนแผนที่ ปฏิบัติงานส ารวจพื้นฐาน 

     Principles of surveying, survey instruments, 

leveling, principles and applications of theodolites, 

distance and direction measurements, errors in 

surveying, acceptable error, data correction, 

triangulation, bearings and azimuths calculation, 

traverse, coordinate systems, topographic 

surveying, contour line, area and volume, map 

plotting, basic field works 

ปรับรหัส

วิชา 

263271 ชลศาสตร ์                                             4(3-3-8) 

Hydraulics 

     คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ การเคลื่อนที่

ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและแรงในการ

เคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การวิเคราะห์มิติและ

ความคล้ายคลึง การไหลคงที่แบบไม่ยุบในท่อ ทางน้ าเปิด 

การไหลแบบไม่คงที่  การวัดของไหลและเคร่ืองมือวัด 

ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาหลักการของกลศาสตร์ของ

ไหล ของไหลสถิตย์ การไหลผ่านท่อและทางน้ าเปิด การวัด

การไหลในท่อและทางน้ าเปิด  

     Properties of fluid, fluid statics, fluid flow, energy 

equation, momentum and forces in fluid flow, continuity 

equation, dimensional and similitude analysis, steady 

incompressible flow in pipes, open channels, unsteady 

flow, flow measurement and instruments, experiments 

for studying of fluid mechanics principle; fluid statics, 

flow in pipe and open channel, flow measurement in 

pipe and open channel 

263371 กลศาสตร์ของไหล                           4(3-3-8) 

Fluid Mechanics 

     คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ การ

เคลื่อนที่ ของของไหล สมการการไหลต่อเนื่ อง 

สมการพลังงาน โมเมนต์ตัมและแรงในการเคลื่อนที่

ของของไหล การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง

ของการไหลของของไหล การไหลคงที่แบบไม่ยุบใน

ท่อ ทางน้ าเปิดเบื้องต้น พื้นฐานการไหลแบบไม่คงที่ 

การวัดของไหลและเคร่ืองมือวัด ปฏิบัติการทดลอง

เพื่อศึกษาหลักการของกลศาสตร์ของไหล ของไหล

สถิต การไหลผา่นท่อและทางน้ าเปิด การวัดการไหล

ในท่อและทางน้ าเปิด 

     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 

 

ปรับรหัส

วิชา  

ปรับชื่อวิชา 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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263202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา         3(3-0-6) 

Applied Mathematics in Civil Engineering 

     พีชคณิตเชิงเส้น ผลเฉลยของสมการพีชคณิตและ

สมการอดิศัย การประมาณค่าเชิงเส้นและการปรับเส้นโค้ง 

การแก้ระบบสมการเชิงเส้น  สมการเชิงอนุพันธ์ทาง

วิศวกรรมโยธา การแปลง   ลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ ผล

เฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ เวกเตอร์แคลคูลัส 

     Linear algebra, solution of algebraic and 

transcendental equations, interpolation and curve fitting, 

solutions of linear systems, differential equations in civil 

engineering systems, laplace transform, Fourier series, 

numerical solution of differential equation, vector 

calculus 

263427 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 

Applied Mathematics in Civil Engineering 

     ผลเฉลยของสมการพีชคณิตและสมการอดิศัย 

การประมาณค่าและการปรับเส้นโค้ง การแก้ระบบ

สมการเชิงเส้น อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์

สามัญทางวิศวกรรมโยธา การแปลง 

ลาปลาซ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ 

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบือ้งต้น 

     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. 

ปรับรหัส

วิชา  

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

 

263262 ค่ายฝึกงานส ารวจ   1 หน่วยกิต (ไม่นอ้ยกว่า 80 ชม.) 

Survey Camp 

     การปฏิบัติงานส ารวจภูมิประเทศภายในพื้นที่ค่าย

ส ารวจ การส ารวจขั้นต้น การวางแผน การถ่ายระดับ การ

ท าวงรอบ การส ารวจรายละเอียด การท าแผนที่ รายงาน

และการน าเสนอ 

     Field work on topographic surveying in the camp 

area; preliminary surveying, planning, levelling, 

traverse, detail surveying, map plotting, report and 

presentation 

  ปิดรายวิชา 

264101 เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและการใชง้าน    2(1-3-4) 

Engineering Tools and Operations 

     ความปลอดภัยในโรงฝึกงาน เคร่ืองมือวัดและเคร่ืองมือ

พื้นฐานทางด้านวิศวกรรม วิธีใช้เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 

ปฎิบัติการเบือ้งต้นเกี่ยวกับงานเคร่ืองมือขนาดเล็กที่ท างาน

ด้วยมือ งานเคร่ืองจักรกล 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 

  ปิดรายวิชา 

264201 วัสดุวิศวกรรม                                           3(3-0-6) 

Engineering Materials 

     ค ว าม สั ม พั น ธ์ ร ะห ว่ า ง โค ร งส ร้ า งคุ ณ ส ม บั ติ 

กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ของกลุ่มวัสดุที่

ส าคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุ

ผสม แผนภูมิ สมดุล เฟส และการแปลความหมาย

263207 คุณสมบัติและพฤตกิรรมของวัสดุวิศวกรรม 

Properties and Behavior of Engineering Materials 

                                                   3(2-3-6) 

     ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ 

กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่มวัสดุ 

ที่ส าคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับรหัส

วิชา  

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 



106 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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 

และวัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟส  และการแปล

ความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสื่อมสภาพ

ของวัสดุ พฤติกรรมและคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ

ทางวิศวกรรมโยธา การตรวจสอบและการทดสอบ

เหล็กและเหล็กเสริม ไม้ อฐิ ยางมะตอย และชิน้ส่วน

โครงสร้างส าเร็จรูป การปฏิบัติทดสอบวัสดุตาม

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 

 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวศิวกรรมโยธา 50 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้านวศิวกรรมโยธา 57 หน่วยกิต  

263213 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 1                            3(3-0-6) 

Structural Analysis I 

 

263213 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 1                   3(3-0-6) 

Structural Analysis I 

     พืน้ฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง ระบบโครงสร้าง 

แรงกระท าบนโครงสร้าง แรงลมและแรงแผ่นดินไหว 

แรงปฏิกิริยาที่ฐานรองรับ การจ าแนกโครงสรา้ง แรง

ภายในโครงสร้างดีเทอร์มิเนทสถิตย์ เส้นอิทธิพล

ส าห รับ โครงส ร้างดี เทอ ร์มิ เนท  ก ารโก่ งขอ 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 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

263216 คอนกรีตเทคโนโลยี                                    4(3-3-8) 

Concrete Technology 

     ประวัติ  ก ารผลิ ต  สมบั ติ ท าง เคมี  ประเภทและ 

การทดสอบปูนซีเมนต์ ปฏิกิริยาไฮเดรชัน สมบัติของมวล

รวม น้ า สารผสมเพิ่ม การผสม การล าเลียงและการอัด

263216 คอนกรีตเทคโนโลย ี                           3(2-3-6) 

Concrete Technology 

     ประวัติ การผลิต สมบัติทางเคมี ประเภทของ

ปูนซีเมนต์ ปฏิกิริยาไฮเดรชัน สมบัติของมวลรวม 

สารเคมีผสมเพิ่ม คอนกรีตสด การท างานเกี่ยวกับ

ปรับหน่วย

กิต 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

แน่นคอนกรีต คอนกรีตสด การบ่มคอนกรีต การทดสอบ

คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ก าลังของคอนกรีต 

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพ 

คอนกรีตสมัยใหม่ ความรู้เบือ้งต้นเรื่องวัสดุปอซโซลานและ

ความทนทานของคอนก รีต  และการทดสอบตาม

มาตรฐานสากล 

     History, manufacturing process, chemical properties, 

types and testing of cement, hydration, properties of 

aggregates, water, admixtures, mixing, conveying and 

compacting concrete, fresh concrete, curing of concrete, 

testing of fresh concrete and hardening concrete, 

strength of concrete, mix design, quality control, modern 

concrete, introduction to pozzolanic materials and 

durability of concrete, and standard testing method 

คอนกรีต การบ่มคอนกรีต ก าลังของคอนกรีต การ

ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพ 

คอนกรีตผสมเสร็จเชิงพาณิชย์ ความรู้เบื้องต้น

เกี่ยวกับวัสดุประสานทดแทนซีเมนต์ การทดสอบ

ปูนซีเมนต์ มวลรวม และคอนกรีตตามมาตรฐาน 

     History, manufacturing process, chemical 

properties, 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, introduction to 

supplementary cementitious materials, standard 

testing method for cement aggregate and concrete 

263314 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 2                             3(3-0-6) 

Structural Analysis II 

263214 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 2                    3(3-0-6) 

Structural Analysis II 

     หลักการในการวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์

มิ เน ท  วิ ธี เป ลี่ ย น รูป ร่ า งส อดค ล้ อ ง  ส มก าร 

สามโมเมนต์ วิธีพลังงาน วิธีมุมหมุนและระยะโก่ง วิธี

กระจายโมเมนต์ การวิเคราะห์แบบเมตริกซ์เบื้องต้น 

พลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น การใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์วเิคราะห์โครงสรา้ง    

     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 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ                 2(1-3-4) 

Civil Engineering Materials and Testing 

263207 คุณสมบัติและพฤตกิรรมของวัสดุวิศวกรรม 

Properties and Behavior of Engineering Materials 

                                                     3(2-3-6) 

     ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ 

กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่มวัสดุ 

ที่ส าคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก 

และวัสดุผสม แผนภูมิสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสื่อมสภาพ

ของวัสดุ พฤติกรรมและคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ

ทางวิศวกรรมโยธา การตรวจสอบและการทดสอบ

เหล็กและเหล็กเสริม ไม้ อฐิ ยางมะตอย และชิน้ส่วน

โครงสร้างส าเร็จรูป การปฏิบัติทดสอบวัสดุตาม

มาตรฐานสากลและการรายงานคุณสมบัติของวัสดุ 

ปรับชื่อวิชา 

ปรับรหัส

วิชา  

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

     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 

263317 การออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก                   4(3-3-8) 

Reinforced Concrete Design 

     พฤติกรรมการรับแรงอัด แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด แรง

ยึดเหนี่ยว และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรง การออกแบบ

ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีความเค้นใช้

งานและวิธีก าลังการปฏิบัติออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

และการให้รายละเอยีด 

     Fundamental behavior in thrust, flexure, shear, 

torsion, bond and interaction among these forces, design 

of reinforced concrete structural components by working 

stress and strength design concepts, practice in 

reinforced concrete design and detailing 

263317 การออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก           4(3-3-8) 

Reinforced Concrete Design 

     น้ าหนักบรรทุก แรงโนม้ถ่วงของโลก แรงลม แรง

แผ่นดินไหว การรับแรงอัด แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด 

แรงยึดเหนี่ยว และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรง การ

ออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดย

วิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีก าลังประลัย การเสริม

เหล็กโครงสร้างรับแรงแผ่นดินไหว การฝึกปฏิบัติ

ออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เตรยีมรายการค านวณ จัดท าแบบโครงสรา้ง 

     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 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

263331 ปฐพีกลศาสตร์                                          4(3-3-8) 

Soil Mechanics 

     การก าเนิดดิน การจ าแนกดินทางวิศวกรรม การส ารวจ

ดิน การบดอัดดิน การซึมผ่านดิน ความเค้นในมวลดิน 

คุณสมบัติความเค้น-ความเครียดและก าลังเฉือนของดิน

เชื่อมแน่นและดินไม่เชื่อมแน่นการทรุดตัว ทฤษฎีการอัดตัว

คายน้ า ทฤษฎีก าลังแบกทาน เสถียรภาพทางความชัน

ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติดินตามมาตรฐาน การเจาะ

ส ารวจดินและการเก็บตัวอย่างดิน การทดสอบคุณสมบัติ

ดิ น ในสนามการทดสอบแอต เตอเบิ ร์กลิ มิ ต  ความ

ถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน การ

จ าแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน   แคลิฟอร์เนียแบ

263331 ปฐพีกลศาสตร์                                  4(3-3-8) 

Soil Mechanics 

     หินและแร่ วัฎจักรของหินและกระบวนการผุพัง 

โครงสรา้งหิน แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวทิยา 

งานสนามของหิน แร่ และโครงสร้างทางธรณีวิทยา 

การก า เนิดดิ น  การจ าแนกดินทางวิศวกรรม 

คุณสมบัติทางดัชนี การบดอัดดิน การซึมผ่านและ

การไหลของน้ าในดิน หลักการเกี่ยวกับ ความเค้น

ประสิทธิผลในดิน  การกระจายของความเค้น 

คุณสมบัติในการต้านทานแรงเฉือนของดิน ทฤษฎี

การอัดตัวคายน้ า การเจาะส ารวจดิน การทดสอบ

คุณสมบัติพื้นฐานของดิน การทดสอบการบดอัด 

ปรบั

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

ร่ิงเรโช ความหนาแน่นของดินในสนาม ความซึมน้ าของดิน 

การทดสอบก าลังรับแรงเฉือนแบบไดเร็คเชียและแบบเวน 

การทดสอบก าลังรับแรงอัดแบบอันคอนไฟน์และแบบไทร

แอกเซียล การทรุดตัวของดิน 

     Formation of soil, soil classification, soil exploration, 

compaction, permeability, stresses in a soil mass, 

stress-strain and shear strength of cohesive and 

cohesionless soils, settlement, consolidation theory, 

bearing capacity theory, slope stability, experiments 

with standardized tests of soil properties; soil exploration 

and sampling methods, soil test in field, Atterberg’s 

limit, specific gravity, particle distribution, soil 

classification in engineering, compaction, California 

bearing ratio, field density, permeability of soil, direct 

shear and vane shear test, unconfined and triaxial 

compression test, soil consolidation 

การทดสอบค่าความหนาแน่นในสนาม ซีบีอาร์ การ

ทดสอบความสามารถในการให้น้ าซึมผ่าน การ

ทดสอบก าลังรับเฉือนของดินในห้องปฏิบัติการ การ

ทดสอบการอัดตัวคายน้ า  

     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                                      4(3-3-8) 

Foundation Engineering 

     การส ารวจใต้ดิน ก าลังแบกทานของฐานราก การ

ออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากเสาเข็ม การวิเคราะห์การ

ทรุดตัว ปัญหาเกี่ยวกับแรงดันดิน โครงสร้างกันดินและ

ก าแพงกันดินแบบเข็มพืด การปรับปรุงดินเบื้องต้น การ

ออกแบบฐานรากแพและฐานรากปล่องเบือ้งต้น การขุดดิน

แบบเปิดจากผิวและการขุดดินแบบค้ ายัน การฝึกหัด

ออกแบบ 

     Subsurface investigation, bearing capacity of 

foundation, spread and pile foundation design, 

settlement analysis, earth pressure problems, retaining 

structures and sheet pile walls, elementary of soil 

improvement, introduction to mat and caisson foundation 

design, open cut and braced cut, design practices 

263333 วิศวกรรมฐานราก                              3(2-3-6) 

Foundation Engineering 

การส ารวจใต้ดิน ก าลังแบกทานของฐานราก การ

ออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากเสาเข็ม การ

วิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาเกี่ยวกับแรงดันดิน 

โครงสร้างกันดินและก าแพงกันดินแบบเข็มพืด การ

ปรับปรุงดินเบื้องต้น การออกแบบฐานรากแพและ

ฐานรากปล่องเบื้องต้น การขุดดินแบบเปิดจากผิว

และการขุดดินแบบค้ ายัน การฝึกหัดออกแบบ 

Subsurface investigation, bearing capacity of 

foundation, spread and pile foundation design, 

settlement analysis, earth pressure problems, 

retaining structures and sheet pile walls, 

elementary of soil improvement, introduction to 

mat and caisson foundation design, open cut and 

braced cut, design practices 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

ปรับ 

หน่วยกิต 

263341 วิศวกรรมขนส่ง                                         3(3-0-6) 

Transportation Engineering 

     องค์ประกอบหลักและลักษณะเฉพาะของระบบขนส่ง 

การวางแผน การออกแบบและประเมินระบบการขนส่ง 

การจ าลองการขนส่ง การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางท่อ 

การขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง การขนส่งทางอากาศ 

ระบบขนส่งแบบต่อเนื่อง หลักการเบื้องต้นส าหรับการวาง

แผนการขนส่งระดับเมืองและภูมิภาค 

     Major components in transportation system, 

263241 วิศวกรรมขนส่ง                                 3(3-0-6) 

Transportation Engineering 

      องค์ประกอบหลักและลักษณะเฉพาะของระบบ

ขนส่ง หลักการพื้นฐานของวิศวกรรมขนส่งและการ

วางแผนการขนส่ง แนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบ

ทางกายภาพของระบบขนส่ง การออกแบบสิ่งอ านวย

ความสะดวกส าหรับคนเดินเท้าและจักรยาน การ

ตรวจสอบและอ านวยการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

และท่าเรือ การเชื่อมต่อการขนส่งหลายรูปแบบ 

ปรับรหัส

วิชา 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

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  

หลักการเบื้องต้นของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่

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 

263442 วิศวกรรมการทาง                                      3(3-0-6) 

Highway Engineering 

     ประวัติความเป็นมาของถนนและพัฒนาการของทาง

หลวง การบริหารทางหลวง หลักการการวางแผนทาง

หลวง การจราจร การส ารวจเส้นทาง การส ารวจดินและ

การทดสอบ การออกแบบและการด าเนินการทางด้าน

เรขาคณิต การเงินและเศรษฐศาสตร์ทางหลวง หลักการ

เบื้องต้นในการออกแบบถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต  ผิว

ทาง  การระบายน้ า  การก่อสรา้งและบ ารุงรักษา 

     Historical development of roads and highways, 

highway administration, principal of highway planning, 

traffic, route survey, material survey and testing, 

geometric design and operation, highway finance and 

economic, fundamental concepts for asphalt pavement, 

concrete pavement and drainage design, construction 

and maintenance of highways 

263342 วิศวกรรมการทาง                              3(2-3-6) 

Highway Engineering 

พัฒนาการของถนน ขั้นตอนการด าเนินการด้าน

งานทาง การวางแผนงานทาง การส ารวจเส้นทาง 

การออกแบบทางเรขาคณิตของทาง องค์ประกอบ

ของโครงสร้างถนน การออกแบบและการระบายน้ า

ของผิวทาง การวิเคราะห์ตัวแปรด้านการจราจร การ

ออกแบบระบบสัญญาณไฟจราจร การควบคุมและ

เทคนิคการก่อสร้างถนนและสะพาน ความเสียหาย

และการบ ารุงรักษาผิวทาง 

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 

ปรับรหัส

วิชา 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

263354 การประมาณราคาก่อสรา้ง                           2(1-2-3) 

Construction Cost Estimation 

263254 การประมาณราคาก่อสรา้ง                    2(1-2-4) 

Construction Cost Estimation 

คงเดมิ 

  263105 แนวคิดเบื้องต้นทางวิศวกรรมโยธา           1(1-0-2) 

Introduction to Civil Engineering  

     งานทางวิศวกรรมโยธา บทบาทของวิศวกรโยธา 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือวัดทางวิศวกรรมโยธา ระบบ

โครงสร้างและวิธีการก่อสร้างในเบื้องต้น วิศวกรรม

ปฐพีเบื้องต้น แหล่งน้ า ขนส่งและจราจร การส ารวจ

ทางวิศวกรรมเบื้องต้น จรรยาบรรณส าหรับวิศวกร

โยธา วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาที่ย่ังยืน 

     Civil engineering works, roles of civil 

engineers, civil engineering measures and 

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

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 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร                2(1-3-4) 

Building Information modeling  

     ความรู้เบื้องต้นของแบบจ าลองสารสนเทศ

อาคาร กระบวนการพัฒนาแบบจ าลอง แบบจ าลอง

งานสถาปัตยกรรม แบบจ าลองงานโครงสร้าง 

แบบจ าลองระบบประกอบอาคาร  

การตรวจสอบการชนกันของแบบจ าลอง การ

ประยุกต์ใช้แบบจ าลองในการประมาณราคา  

การบูรณาการแบบจ าลองกับเทคโนโลยโีลกเสมือน 

     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 

รายวิชา

ใหม่ 

  263355 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสรา้ง 

Feasibility study for construction project 

                                                     2(1-3-4) 

     แนวคิดและหลักการของเศรษฐศาสตร์วศิวกรรม 

กฎหมายที่ เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง รายได้หรือ

ผลประโยชน์ของโครงการ ต้นทุนของโครงการ การ

วิเคราะห์การลงทุนโครงการ รายงานการศึกษา

ความเป็นไปได้ของโครงการ 

     Concepts and principles of engineering 

economic, construction related laws, project 

revenue or benefit, project cost, project investment 

analysis, feasibility study report 

รายวิชา

ใหม่ 

  263459 เทคนิคก่อสรา้งและการควบคุม           2(2-0-4) 

Construction Techniques and Supervision  

     เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุมงานส าหรับ

งานคอนกรีต งานคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานเหล็ก

รูปพรรณ บทบาทและคุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน

ก่อสร้าง การตรวจงานให้เป็นไปตามรูปแบบและ

รายละเอียดการก่อสร้าง การท ารายงานการ

ก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างอาคาร

สาธารณะ คอนกรีตอัดแรงหล่อส าเร็จรูป ป้าย

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

โฆษณา อัฒจันทร์ เสารับส่งสัญญาณวิท ยุหรือ

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 การออกแบบและก่อสรา้งโครงสรา้งพิเศษ 2(1-3-4) 

Special Structure Design and Construction 

     หลักการวิเคราะห์ โครงสร้างเบื้องต้น การ

ประยุกต์ ใช้คอมพิวเตอร์ส าห รับการวิ เคราะห์

โครงสร้างพิเศษ หลักการพิจารณาการออกแบบ 

การควบคุมงานก่อสรา้งโครงสรา้งพิเศษ กรณีศึกษา 

คลังสินค้า โครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหอปล่อง 

นั่งร้านหรือค้ ายันชั่วคราว แบบหล่อคอนกรีตส าหรับ

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. 

รายวิชา

ใหม่ 

263373 หลักอุทกวิทยา                                          3(3-0-6) 

Principle of Hydrology 

     อุทกวิทยาเบื้องต้น วัฏจักรของน้ า ภูมิอากาศกับอุทก

วิทยา น้ าจากอากาศและน้ าฝน การดักและการกักขังบนผิว

ดิน การระเหย การคายน้ า และการคายระเหย การซึมลงสู่

ดิน น้ าท่าและการวัดน้ าท่า ไฮโดรกราฟ กราฟหนึ่งหน่วย

น้ าท่า การเคลื่อนตัวของน้ าหลาก การวิเคราะห์ความถี่ของ

น้ าหลาก ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าฝนและน้ าท่า น้ าใต้ดิน

เบื้องต้น การตกตะกอนในทางน้ า ความน่าจะเป็นในงาน

อุทกวิทยา การประยุกต์ใช้อุทกวิทยา 

     Preliminary hydrological, water cycle, weather and 

hydrology, precipitation and rainfall, interception and 

depression storage, evaporation, transpiration, 

evapotranspiration, infiltration, stream flow and its 

measurement, hydrograph, unit hydrograph, flood 

263273 หลักอุทกวิทยา                                  3(3-0-6) 

Principles of Hydrology 

     อุทกวิทยาเบื้องต้น วัฏจักรของน้ า ภูมิอากาศกับ

อุทกวิทยา น้ าจากอากาศ กระบวนการดักและการ

กักขังบนผิวดิน การระเหย การคายน้ า และการคาย

ระเหย การสูญเสียของน้ าผิวดิน 

และการซึม น้ าท่าและการวัดน้ าท่า ไฮโดรกราฟ 

กราฟหนึ่งหน่วยน้ าท่า การเคลื่อนตัวของน้ าหลาก  

การวิเคราะห์ความถี่ของน้ าหลาก ความสัมพันธ์

ระหว่างน้ าฝนและน้ าท่า น้ าใต้ดินเบือ้งต้น  

การตกตะกอนในทางน้ า ความน่าจะเป็นในงานอุทก

วิทยา การประยุกต์ใช้อุทกวิทยา 

     Introduction to hydrology, hydrologic cycle, 

climate and hydrology, precipitation, interception 

process and depression storage, evaporation, 

ปรับรหัส

วิชา 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

routing, flood-frequency analysis, rainfall-runoff 

relationship, elementary of groundwater, sediment in 

flow channel, probability in hydrology, applications of 

hydrology 

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 

263391 การฝึกงาน 

Professional Training 

3 (ไม้น้อยกว่า 240 ชัวโมง) 

263491 การฝึกงาน                                     6 หน่วยกิต 

Professional Training  

ปรับรหัส

วิชา 

ปรับหน่วย

กิต 

เพิ่ม

ตัวเลือก 

สหกิจ

ศึกษา 

263493 สหกิจศกึษา                                   6 หน่วยกิต 

Co – operative Education  

263452 การบรหิารงานก่อสรา้ง                               3(3-0-6) 

Construction Management 

263452 การบรหิารงานก่อสรา้ง                       3(3-0-6) 

Construction Management 

      แนวคิดและหลักการของการบริหารโครงการ 

การจัดท าและส่ งมอบโครงการ องค์กรในงาน

ก่อสร้าง การวางแผนโครงการ สายงานวิกฤติ (ซีพี

เอ็ ม ) ก า รจั ด ก า รท รัพ ย า ก ร  ก า รต รว จ วั ด

ความก้าวหน้า เคร่ืองจักรกลในงานก่อสร้าง ความ

ปลอดภัยในงานก่อสรา้ง 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 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

263453 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกรโยธา    2(1-2-3) 

Laws and Ethics for Civil Engineers 

     พระราชบัญญัติวิศวกร พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

กฎหมายการวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกร

โยธา กฎหมายส าห รับการพัฒนาอสั งหาริมท รัพ ย์ 

จรรยาบรรณส าหรับวิศวกรโยธา กรณีศกึษา 

      Engineering act, building control act, urban planning 

and environmental laws for civil engineers, law for real 

estate development, ethics for civil engineers, case 

studies 

 

 

  ปิดรายวิชา 
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ปรับปรุง 

263475 วิศวกรรมชลศาสตร์                                    3(3-0-6) 

Hydraulic Engineering 

     การประยุกต์หลักการของของไหลเพื่อออกแบบและ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ การ

วิเคราะห์ระบบท่อ แรงน้ ากระแทกเคร่ืองสูบน้ าและกังหัน

น้ า การไหลในทางน้ าเปิด การออกแบบอ่างเก็บน้ า เขื่อน

และฝาย ทางระบายน้ าล้น อาคารประกอบต่างๆของเขื่อน

และระบบชลประทาน  แบบจ าลองชลศาสตร์และการ

จัดการน้ าท่วม ระบบระบายน้ า 

     Application of fluid mechanics for design and 

operating in hydraulic engineering, pipe system analysis, 

water hammer, pump and turbine, open channel flow, 

design of reservoir, dam and weir, spillway, hydraulic 

structure of dam and irrigation system, hydraulic model 

and flood management, drainage system 

263375 วิศวกรรมชลศาสตร์                            3(3-0-6) 

Hydraulic Engineering 

     การประยุกต์หลักการของของไหลเพื่อออกแบบ

และการด าเนินงานด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ การ

ออกแบบอ่างเก็บน้ า เขื่อน ฝายและโครงสร้างกักน้ า 

ทางระบายน้ าล้น อาคารประกอบต่างๆของเขื่อน 

การวิเคราะห์ระบบท่อและการออกแบบท่อส่งน้ า 

การไหลในน้ าเปิด ระบบชลประทาน การจัดการน้ า

ท่วมและระบบระบายน้ า แรงน้ ากระแทก เคร่ืองสูบ

น้ าและกังหันน้ า แบบจ าลองชลศาสตร์ 

     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 

ปรับรหัส

วิชา 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1                        1(0-3-2) 

Civil Engineering Project I 

     จัดท าโครงร่างโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับ

งานวิจัย  ปัญ หาในการปฏิ บั ติ งาน  ห รือการพัฒ นา

เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา ศึกษาค้นคว้าผลงาน

ทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง การน าเสนอโครงร่าง 

     Conducting proposal of individual project on 

interesting topic, practical problem or technology 

developing in the area of civil engineering, literature 

review related on selected project, proposal presentation 

263492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา                  2(0-4-2) 

Civil Engineering Project 

     การจัดท าโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับ

งานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนา

เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา การน าเสนอ

โครงงาน การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ของ

โครงงาน 

     Conducting individual project on interesting 

topic of research, practical problem or technology 

developing in area of civil engineering,project oral 

presentation, project report completion 

 

ปรับรหัส

วิชา ปรับ

ชื่อรายวิชา 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

และปรับ

หน่วยกิต 

263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2                       2(0-6-3) 

Civil Engineering Project II 

     การจัดท าโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับงานวิจัย 

ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาเทคโนโลยทีางด้าน

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 
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ปรับปรุง 

กลุ่มวชิาเฉพาะเลือก     12      หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก       9       หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง  

263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง                        3(2-2-5) 

Prestressed Concrete Design 

263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง                3(2-2-5) 

Prestressed Concrete Design 

คงเดมิ 

263420 การออกแบบอาคาร                                   3(2-2-5) 

Building Design 

263420 การออกแบบอาคาร                            3(2-2-5) 

Building Design 

คงเดมิ 

263425 ความคงทนของโครงสรา้งคอนกรีต                 3(3-0-6) 

Durability of Concrete Structures 

263425 ความคงทนของโครงสรา้งคอนกรีต         3(3-0-6) 

Durability of Concrete Structures 

คงเดมิ 

263426 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบือ้งต้น                        3(2-2-5) 

Introduction to Earthquake Engineering 

263426 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบือ้งต้น               3(2-2-5) 

Introduction to Earthquake Engineering 

คงเดมิ 

263455 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์                           3(3-0-6) 

Real Estate Development 

  ปิดรายวิชา 

263456 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสรา้ง 3(3-0-6) 

Productivity and Quality Management in Construction 

  ปิดรายวิชา 

263457 ธุรกิจก่อสรา้ง                                           3(3-0-6) 

Construction Business 

  ปิดรายวิชา 

263458 วัสดุและเทคโนโลยกีารก่อสรา้ง                     3(3-0-6) 

Material and Construction Technology 

  ปิดรายวิชา 

  263427 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา 

Applied Mathematics in Civil Engineering 

เปลี่ยน

หมวด

รายวิชา 

  263428 การเสรมิก าลังโครงสรา้งคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

Strengthening of Reinforced Concrete Structures 

                                                    3(2-3-6) 

     บทน า วัสดุเสริมก าลัง เทคนิคการเสริมก าลัง 

การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น การเสริมก าลังรับ

แรงดัด การเสริมก าลังรับแรงเฉือน การเสริมก าลัง

รับแรงอัดหรือแรงอัดและแรงดัดร่วมกัน การให้

รายละเอยีดการเสรมิก าลัง  

     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 

รายวิชา

ใหม่ 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา                     3(2-2-5) 

Selected Topics in Civil Engineering 

     หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมโยธา  

การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธา การน าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ใน

งานวิศวกรรมโยธา 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา            3(2-2-5) 

Selected Topics in Civil Engineering 

     การจัดท าโครงงานในหั วข้อที่ สนใจเกี่ ยวกับ

งานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนา

เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา การน าเสนอ

โครงงาน การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ปรับปรุง 

     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 

     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 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและวิศวกรรมการทาง กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและวิศวกรรมการทาง  

263435 การปรับปรุงดินเบือ้งตน้                               3(3-0-6) 

Introduction to Soil Improvement 

263435 การปรับปรุงดินเบือ้งตน้                      3(3-0-6) 

Introduction to Soil Improvement 

คงเดมิ 

263443 วัสดุการทาง                                             3(2-2-5) 

Highway Materials 

  ปิดรายวิชา 

263445 การออกแบบผิวทาง                                   3(2-2-5) 

Pavement Design 

263437 การออกแบบผิวทาง                            3(2-2-5) 

Pavement Design 

ปรับรหัส

วิชา 

  263446 เทคโนโลยีธรณีของทางรถไฟแบบมีหินโรยทางเบื้องต้น 

Introduction of Geotechnology of Ballasted Rail Tracks 

                                                     3(3-0-6) 

     โครงสร้างฐานรากรางรถไฟ คุณสมบัติทางธรณี

เทคนิคของหินโรยทาง การเสื่อมสภาพของหินโรย

ทาง ก ารบน เปื้ อน ขอ งหิ น โรยทาง  ก ารซ่ อม

บ ารุงรักษาทางรถไฟ การปรับปรุงโครงสร้างฐาน

รากรางรถไฟดว้ยแผ่นใยสังเคราะห์  

     Railway substructures, geotechnical properties 

of ballast, ballast deterioration, fouling ballast, 

track maintenance, improvement of railway 

substructures using geosyntheticsgm8ob 

รายวิชา

ใหม่ 

  263444 วิศวกรรมจราจร                                3(2-2-5) 

Traffic engineering 

      องค์ประกอบหลักของการจราจร ความเร็ว 

ปริมาณจราจร ทฤษฎีเบื้องต้นของการไหลของ

กระแสจราจร เวลาและความล่าช้าในการเดินทาง ที่

จอดรถ องค์ประกอบพื้นฐานส าหรับการออกแบบ

ถนน การออกแบบระบบควบคุมการจราจรที่ทาง

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 

รายวิชา

ใหม่ 

  263446 วิศวกรรมขนส่งทางรางเบือ้งต้น             3(3-0-6) 

Introduction to Railway Engineering 

     ประวัติ ของการพัฒ นาการขนส่ งท างราง 

หลักการพื้นฐานและลักษณะการเดินรถทางราง 

ก ฎ เกณ ฑ์ ข อ งค ว าม ป ล อ ดภั ย ใน ระบ บ รา ง 

รายวิชา

ใหม่ 
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ปรับปรุง 

องค์ประกอบของระบบราง โครงสร้าง ระบบ

ล้อเลื่อน ระบบอาณัตสัญญาณและการสื่อสาร การ

ก่อสรา้งและการบ ารุงรักษาทางรถไฟ 

     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 ระบบขนส่งอัจฉริยะเบือ้งต้น                 3(3-0-6) 

Introduction to Intelligent Transportation Systems 

     ประวัตคิวามเป็นมา การพัฒนา ความส าคัญของ

ระบบขนส่งอัจฉ ริยะ ประเภทของระบบขนส่ง

อัจฉริยะซึ่งประกอบด้วยระบบการจัดการจราจร 

ระบบแนะน าการเดินทาง ระบบควบคุมยานพาหนะ 

ระบบปฏิบัติการรถเชิงพาณิชย์ ระบบการจัดการรถ

สาธารณะ และระบบช่วยในการขนส่งในเขตชนบท 

ประโยชน์และการน าไปใชข้องระบบขนส่งอัจฉริยะ 

     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 

รายวิชา

ใหม่ 

263463 การส ารวจเส้นทาง                                     3(2-2-5) 

Route Surveying 

  ปิดรายวิชา 

263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ าหรับวศิวกรรมโยธา 

Geographic Information System for Civil Engineering 

                                                           3(2-2-5) 

  ย้ายกลุ่ม

วิชา 

ไปกลุ่มวิชา

วิศวกรรม

ทรัพยากร

น้ าและ

ส ารวจ 

263465 การส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ                 3(2-2-5) 

Photogrammetric Surveying 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ย้ายกลุ่ม

วิชาไปกลุ่ม

วิชา

วิศวกรรม

ทรัพยากร

น้ าและ

ส ารวจ 



118 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
สาระที่

ปรับปรุง 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา                     3(2-2-5) 

Selected Topics in Civil Engineering 

     หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมโยธา  

การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธา การน าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ใน

งานวิศวกรรมโยธา 

     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 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา             3(2-2-5) 

Selected Topics in Civil Engineering 

     การจัดท าโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับ

งานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนา

เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา การน าเสนอ

โครงงาน การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ของ

โครงงาน 

     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 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า กลุ่มวิชาวศิวกรรมทรัพยากรน้ าและส ารวจ  

263456 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสรา้ง 3(3-0-6) 

Productivity and Quality Management in Construction 

  ปิดรายวิชา 

263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ าหรับวศิวกรรมโยธา  

Geographic Information System for Civil Engineering 

                                                            3(2-2-5) 

263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ าหรับวศิวกรรมโยธา  

Geographic Information System for Civil 

Engineering 

                                                     3(2-2-5) 

คงเดมิ 

263465 การส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ                 3(2-2-5) 

Photogrammetric Surveying 

263465 การส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ         3(2-2-5) 

Photogrammetric Surveying 

คงเดมิ 

263474 วิศวกรรมการประปาและสขุาภิบาล                3(3-0-6) 

Water Supply and Sanitary Engineering 

263474 วิศวกรรมการประปาและสขุาภิบาล        3(3-0-6) 

Water Supply and Sanitary Engineering 

คงเดมิ 

263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า                                3(3-0-6) 

Water Resources Engineering 

263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า                        3(3-0-6) 

Water Resources Engineering 

คงเดมิ 

263478 วิศวกรรมการระบายน้ า                               3(3-0-6) 

Drainage Engineering 

263478 วิศวกรรมการระบายน้ า                       3(3-0-6) 

Drainage Engineering 

คงเดมิ 

263479 วิศวกรรมชลประทาน                                  3(3-0-6) 

Irrigation Engineering 

263479 วิศวกรรมชลประทาน                          3(3-0-6) 

Irrigation Engineering 

 

คงเดมิ 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา                     3(2-2-5) 

     หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมโยธา  

การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วยหลักวิชาการทาง

วิศวกรรมโยธา การน าเสนอความรู้และการประยุกต์ใช้ใน

งานวิศวกรรมโยธา 

     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 

Selected Topics in Civil Engineering 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา             3(2-2-5) 

Selected Topics in Civil Engineering 

     การจัดท าโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับ

งานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนา

เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา การน าเสนอ

โครงงาน การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ของ

โครงงาน 

     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 

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวิชา 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา 

 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001101

  

การใช้ภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 001101   ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน 

Thai Language in Daily Life 

2(2-0-4) 

001102

  

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 001103 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 

English for Daily Life 

3(2-2-5) 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3(3-0-6) 002101 การใช้เทคโนโลยีเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล 

Technology Usage for Digital life 

1(0-2-1) 

242101

  

หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4(3-3-8) 003101 สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวิต 

Artistic for Life Management 

3(2-2-5) 

244101

  

ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4(3-3-8) 241153 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Mathematics 

3(2-2-5) 

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 244108 หลักฟิสิกส์ 

Principle of Physics 

3(2-3-6) 

   263104 เขยีนแบบวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

   263105 แนวคิดเบื้องต้นทางวิศวกรรมโยธา 

Fundamental Concept for Civil Engineering 

1(1-0-2) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 19 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001103

  

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  

Explorative English    

3(2-2-5) 001102 ภาษาไทยเชิงวิชาการ 

Thai for Academic Purposes     

1(0-2-1) 

004101

  

ศิลปะในการด าเนินชวีิต 

Arts of Living 

3(2-2-5) 001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 

3(2-2-5) 

004201

  

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 002102 ความฉลาดทางดิจิทัล 

Digital Intelligence Quotient 

2(1-2-4) 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 003102 การพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Skills Development and Lifelong Learning                                          

3(2-2-5) 

244102

  

ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4(3-3-8) 242107 ความรู้พื้นฐานทางเคมี 

Fundamental of Chemistry 

3(2-3-6) 

263101

  

สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Statics 

3(3-0-6) 247108 สถิติพื้นฐานและความน่าจะเป็น 

Basic Statistics and Probability 

3(3-0-6) 

263103 เขยีนแบบก่อสร้าง 

Construction Drawing 

2(1-2-3) 263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Statics 

3(3-0-6) 

   263106 การส ารวจ 

Surveying 

3(2-3-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001204

  

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  

Step UP English   

3(2-2-5) 001205   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการและวิชาชีพ    

English for Academic and Professional 

Communication 

3(2-2-5) 

003202

  

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental 

Management 

3(2-2-5) 003203 เรียนรู้ร่วมกันสรรคส์ร้างสังคม 

Collaborative Learning for Society Creation 

2(0-4-2) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 226111 หลักการแก้ปัญหาและการเขยีนโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

Principles of Problem Solving and Basic 

Programming 

2(1-2-4) 

241253 แคลลูลัส 3 

Calculus III 

3(3-0-6) 263211 ก าลังวัสดุ 

Strength of Materials 

3(3-0-6) 

263211 ก าลังวัสดุ 

Strength of Materials 

3(3-0-6) 263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 

Structural Analysis I 

3(3-0-6) 

263261 การส ารวจ 

Surveying 

3(2-3-6) 263216 คอนกรีตเทคโนโลยี 

Concrete Technology 

3(2-3-6) 

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 263254 การประมาณราคาก่อสร้าง 

Construction Cost Estimation 

2(1-3-4) 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 003204   การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 

Health Environment and Community 

Management 

1(0-2-1) 

003201

  

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

263202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรม

โยธา 

Applied Mathematics in Civil 

Engineering 

3(3-0-6) 263207 คุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุวิศวกรรม 

Properties and Behaviors of Engineering 

materials 

3(2-3-6) 

263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 

Structural Analysis I 

3(3-0-6) 263214 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 

Structural Analysis II 

3(3-0-6) 

263216 คอนกรีตเทคโนโลยี 

Concrete Technology 

4(3-3-8) 263241 วิศวกรรมขนส่ง 

Transportation Engineering 

3(3-0-6) 

263262 คา่ยฝกึงานส ารวจ 

Survey Camp 

1 หน่วยกิต 

(80 ชม.) 

263266 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร 

Building Information Modeling 

2(1-3-6) 

263271

  

ชลศาสตร์ 

Hydraulics 

4(3-3-8) 263273 หลักอุทกวิทยา 

Principles of Hydrology 

3(3-0-6) 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

 

 

 

 

 



121 
 

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2565 

ช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3(3-0-6) 003305   กระบวนการคดิเชิงออกแบบสู่การเป็น 

ผูป้ระกอบการยุคดิจิทัล 

Design Thinking Process for Digital Age 

Entrepreneurs 

3(2-2-5) 

263314 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 

Structural Analysis II 

3(3-0-6) 263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

Reinforced Concrete Design 

4(3-3-8) 

263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 

Civil Engineering Materials and Testing 

2(1-3-4) 263331 ปฐพีกลศาสตร์ 

Soil Mechanics 

4(3-3-8) 

263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

Reinforced Concrete Design 

4(3-3-8) 263342 วิศวกรรมการทาง 

Highway Engineering 

3(2-3-6) 

263331 ปฐพีกลศาสตร์  

Soil Mechanics 

4(3-3-8) 263371 กลศาสตร์ของไหล 

Fluid Mechanics 

4(3-3-8) 

      

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม  18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

263318 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 

Design of Timber and Steel Structures 

4(3-3-8) 003206 บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

Integration for Professional Innovation 

3(0-6-3) 

263333 วิศวกรรมฐานราก 

Foundation Engineering 

4(3-3-8) 263318 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 

Timber and Steel Structures Design 

4(3-3-8) 

263342 วิศวกรรมการทาง 

Highway Engineering 

3(3-0-6) 263333 วิศวกรรมฐานราก  

Foundation Engineering 

3(2-3-6) 

263354 การประมาณราคาก่อสร้าง 

Construction Cost Estimation 

2(1-2-3) 263379 วิศวกรรมชลศาสตร์ 

Hydraulic Engineering 

3(3-0-6) 

263373 หลักอุทกวิทยา 

Principles of Hydrology 

3(3-0-6) 263355 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ก่อสร้าง 

Feasibility Study for Construction Project 

2(1-3-4) 

   263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

   xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม  21 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน    

263391 การฝึกงาน 

Professional Training 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

3 หน่วยกิต 

(ไม่น้อยกว่า 240 

ชม.) 

   

 รวม 3 หน่วยกิต    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 
 

ช้ันปีท่ี 4 ช้ันปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 263452 การบริหารงานก่อสร้าง 

Construction Management 

3(3-0-6) 

263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 263459 เทคนิคก่อสร้างและการควบคุม 

Construction Techniques and Supervision 

2(2-0-4) 

263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 263484 การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้าง 

พิเศษ 

Special Structure Design and Construction 

2(1-3-4) 

 

263452 การบริหารงานก่อสร้าง 

Construction Management 

3(3-0-6) 263492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering Project 

2(0-4-2) 

263475 วิศวกรรมชลศาสตร์  

Hydraulic Engineering 

3(3-0-6) xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x) 

263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 

Civil Engineering Project I 

1(0-3-2) 263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

   263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x) 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 18 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

263453 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับ 

วิศวกรโยธา 

Laws and Ethics for Civil Engineers 

2(1-2-3) 263491 การฝึกงาน * 

Professional Training * 

6 หน่วยกิต 

263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 

Civil Engineering Project II 

2(0-6-3) 263496 สหกิจศึกษา * 

Co – operative Education * 

6 หน่วยกิต 

263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x)    

263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3(x-x-x)    

xxxxxx วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(x-x-x)    

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 6 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 



124 
 

 
 

 



125 
 

 
 

 



126 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ภาคผนวก จ 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 
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สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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พ.ศ. 2542 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

 (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

 

ผลงานวิจัย 

สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน, ปรีดา ไชยมหาวัน และวิชัยรัตน์ แก้วเจือ. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น

และความเครียดของผนังอิฐมอญภายใต้แรงอัดแกนเดียวที่ท ามุมกับแนวการก่ออิฐ . 

วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา. 30(3), หนา้ 45-56. 

วิทวัส ค าทิพย์, สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน, ปรีดา ไชยมหาวัน และ ธนกร ชมภูรัตน์. (2563). พฤติกรรมฐาน

รากเสาเข็มเจาะบนพื้นลาดเอียงภายใต้แรงกระท าด้านข้าง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที่ 25 ชลบุรี.  หนา้ 971-978. 
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สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน, ปรีดา ไชยมหาวัน. (2562). พฤติกรรมการแอ่นตัวของพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ทีเ่สริมก าลังด้วยแผน่คาร์บอนไฟเบอร์. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา. 30, หน้า 47-63. 

ประไนย ปวงน้อย และ สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน. (2559). อิทธิพลของเหล็กเสริมตามขวางต่อพฤติกรรมการ

โก่งเดาะของเหล็กเสริมตามยาวในเสาคอนกรีต. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , สงขลา,    

หนา้ 390-395.  

Preeda Chaimahawan and Somboon Shaingchin. (2019). Deflection Control of Reinforced 

Concrete Slab Strengthened with CFRP Plates. Journal of Engineering Science and 

Technology (JESTEC) 14(6), pp. 3387-3405. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรยิาวุธ  ประอ้าย 

Assistant Professor Suriyavut  Praai, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายสุริยาวุธ  ประอ้าย 

รหัสประจ าตัวประชาชน 55607900xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3417 

090-1973120 

Email suriyavut.pr@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556 

 

พ.ศ. 2552 

Doctor of Philosophy (Civil Engineering) 

University de Grenoble, France 

Master 2 Mécanique Energétique et Ingenierie 

Joseph Fourier Université, France 

พ.ศ. 2548 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2541 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมชลประทาน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

Jitsangiam, P., Nusit, K., Phenrat, T., Kumlai, S. and Pra-ai, S. (2021). An examination of natural 

rubber modified asphalt: Effects of rubber latex contents based on macro- and micro-

observation analyses. Construction and Building Materials. 289, pp. 123-158. 
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Maichin, P., Jitsangiam, P., Nongnuang, T., Boonserm, K., Nusit, K., Pra-ai S, Binaree, T. and 

Aryupong, C. (2021). Stabilized high clay content lateritic soil using cement – FGD 

Gypsum mixtures for road subbase applications. Materials 14(8). pp. 1858.  

Pengjam, C., Pra-ai, S., Thanowong, K. and Sumitsawan, P. (2020). Laboratory investigations of 

sand-smooth steel interface under monotonic and cyclic loadings. Songklanakarin 

Journal of Science and Technology (SJST). 42 (5), pp. 948-956.  

Insoog, N., Pra-ai, S., Pengjam, C., Sumitsawan, P. and Jenck, O. (2020). Investigation of 

physical model on soft soil reinforced by rigid inclusions under cyclic loading. 

International Journal of GEOMATE 19 (74), pp. 37-43. 
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ประวัติ 

ดร.ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ 

Kwansirinapa Thanawong, D.Eng. 

ชื่อ-สกุล นางขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 11004000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3385  

090-0146027 

Email kwansirinapa.th@up.ac.th 

job.thanawong@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2557 

 

วิศวกรรมศาสตราดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมทางน้ าและการจัดการ)  

สถาบันเทคโนโลยีแหง่เชีย จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2551 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมทางน้ าและการจัดการ)  

สถาบันเทคโนโลยีแหง่เชีย จังหวัดปทุมธานี 

พ.ศ. 2549 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า)  

(เกียรตนิิยมอันดับ 2)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

  

ผลงานวิจัย  

เอกรินทร์ สุดใจ, สุริยาวุธ ประอ้าย, นิพันธ์ อินสุข, ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ และ ธีระวัชร เกีย๋งค า. 

(2563). แบบจ าลองความสัมพันธ์ส าหรับพฤตกิรรมของผวิสัมผัสระหว่างทรายกับโครงสร้าง

ผวิเรียบ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที่ 25, 15-17 

กรกฎาคม 2563, ชลบุร,ี  หน้า 1629-1636.  
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อภชิาต ใจดี, วรจักร จันทร์แว่น, ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์, ปาลินี สุมิตสวรรค์ และ ณัฐพงศ์ ด ารงวิริยะนุภาพ

(2562). ผลกระทบต่อการใช้เถ้าลอยและเถ้าหนักต่อสมบัติของคอนกรีตบล็อกมวลเบา แบบเติม

ฟองอากาศ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที่ 24, 10-12 

กรกฎาคม 2562, อุดรธานี,  หน้า 172-176.  

Chaisit Pengjam, Suriyavut Pra-ai, Kwansirinapa Thanowong. and Palinee Sumitsawan. (2020). 

Laboratory investigations of sand-smooth steel interface under monotonic and cyclic 

loadings. Songklanakarin Journal of Science and Technology (SJST). 42 (5), pp. 948-956.  

K.Thanawong. and Kr.Thanawong. ( 2 0 1 9 ) .  Research and Development of the Economical 

Propeller Current Meter, Proceeding of the Eighteenth National Convention on Civil 

Engineering, July 10-12, Undonthani, Thailand, pp. 2091-2096.  
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ประวัติ 

ดร.ณพล ศรีศักดา 

 Napon Srisakda, D.Eng. 

ชือ่-สกุล 

รหัสประจ าตัวประชาชน 

นายณพล ศรศัีกดา 

15099004XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 56000  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3384  

088-269-6989 

Email napon.pon87@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2560 Doctor of Engineering (Transportation Engineering)  

Nihon University, Japan 

พ.ศ. 2556 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2553 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

  

ผลงานวิจัย  

ณพล ศรีศักดา, ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์, ด ารงค์ อมรเดชาพล และปาลิน ี สุมิตสวรรค์. (2564).               

ความเหมาะสมของการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งผูโ้ดยสารและสินค้าเพื่อเชื่อมต่อกับระบบราง    

ในจังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10, 

พะเยา, 27-28 มกราคม 2564. หน้า 2628-2645. 
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ณพล ศรศัีกดา, ชัยวัฒน แสงศรีจันทร, ปาลินี สุมิตสวรรค, เจตน ถานะวุฒิพงศ และ พูนศักดิ์ เมาะรังสี. 

(2562). การเสนอทางเลือกเพื่อแกปญหาการจราจรติดขัดบริเวณกลุมทางแยกสัญญาณ

ไฟตอเนื่องของทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา. 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10–12 กรกฎาคม 

2562, อุดรธานี. หน้า 1753-1761. 

Srisakda, N., Sumitsawan, P., Fukuda, A., Ishizaka, T. and Sangsrichan, C. (2022). Reduction of 

vehicle fuel consumption from adjustment of cycle length at a signalized intersection 

and promotional use of environmentally friendly vehicles. Engineering and Applied 

Science Research (EASR), 49(1), pp.18-28. 

Srisakda, N., Fukuda, A., Ishizaka, T. and Narupiti, S. (2018). Development method to estimate 

fuel consumption using driving patterns from probe information. Asian Academic 

Research Journal, 5(3), pp. 139-158.  
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ประวัติ 

ดร.ปาลินี สุมิตสวรรค์ 

Paline Sumitsawan, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางปาลิน ีสุมิตสวรรค์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36599001xxxxx 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3384 

087-7867711 

Email paline13@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 Doctor of Philosophy (Civil Engineering) 

University of Texas at Arlington, USA. 

พ.ศ. 2544 Master of Science (Transport Engineering and Operations) 

Newcastle University, UK. 

พ.ศ. 2541 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานงานวิจัย 

ณพล ศรีศักดา, ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์, ด ารงค์ อมรเดชาพล และ ปาลินี สุมิตสวรรค์. (2564). ความ

เหมาะสมของการพัฒนาศูนย์กลางการขนส่งผูโ้ดยสารและสนิค้าเพื่อเชื่อมต่อกับระบบราง

ในจังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10,       

25–28 มกราคม 2564, พะเยา. หน้า 583-584. 
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ณพล ศรศีักดา, ชัยวัฒน แสงศรีจันทร, ปาลินี สุมิตสวรรค, เจตน ถานะวุฒิพงศ และ พูนศักดิ์ เมาะรังสี. 

(2562). การเสนอทางเลือกเพื่อแกปญหาการจราจรติดขัดบริเวณกลุมทางแยกสัญญาณ

ไฟตอเนื่องของทางหลวงแผนดิน หมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา. 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 24, 10–12 กรกฎาคม 

2562, อุดรธานี หน้า 1753-1761. 

อภชิาติ ใจดี, วรจักร จันทรแวน, ขวัญสิรนิภา ธนะวงศ, ปาลินี สุมิตสวรรค และ ณัฐพงศ ์ด ารงวิรยิะนุภาพ. 

(2562). ผลกระทบตอการใชเถาลอยและเถาหนักตอสมบัติของคอนกรีตบล็อคมวลเบาแบบเติมฟอง 

อากาศ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 24, 10–12 

กรกฎาคม 2562, อุดรธานี หนา้ 172-176. 

Insoog, N., Pra-ai, S., Pengjan, C., Sumitsawan, P. and Jenck, O. (2020). Investigation of Physical 

Model on Soft Soil Reinforced by Rigid Inclusions under Cyclic Loading. International 

Journal of Geomate, Volume 19, Issue 74, pp. 37-43. 

Pengjan, C., Pra-ai, S., Thanawong, K. and Sumitsawan, P. (2020). Laboratory Investigations of 

Sand-Smooth Steel Interface under Monotonic and Cyclic Loadings. SJST, Volume 42, 

Issue 5, pp. 948-956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

ประวัติ 

ดร.วรเทพ แซ่ล่อง 

Worathep Sae-Long, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายวรเทพ แซ่ล่อง 

รหัสประจ าตัวประชาชน 19098003XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3385  

083-6591987 

Email Worathep.sa@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

      พ.ศ. 2562 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

พ.ศ. 2557 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

พ.ศ. 2555 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 

  

ผลงานวิจัย  

Limkatanyu, S., Sae-Long, W., Rungamornrat, J., Sukontasukkul, P., Prachasaree, W., Sedighi, 

H.M. and Imjai, T. (2022). Strain-gradient bar-elastic substrate model with surface-

energy effect: Virtual-force approach. Advances in Nano Research, 12(3), Article number 375. 

Sae-Long, W., Limkatanyu, S. and Damrongwiriyanupap, N. (2022). Shear-flexure-interaction 

frame element inclusion of bond-slip effect for seismic analysis of non-ductile RC 

columns. Chiang Mai Journal of Science, 41(1), pp. 1-13. 
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Panedpojaman, P., Sae-Long, W. and Thepchatri, T. (2021). Design of cellular beam-columns 

about the major axis. Engineering Structures, 236(6), Article number 112060.  

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., Hansapinyo, C., Prachasaree, W., Rungamornrat, J. and Kwon, 

M. (2021). Nonlinear flexibility-based beam element on Winkler-Pasternak foundation. 

Geomechanics and Engineering, 24(4), pp. 371-388. 

Sae-Long, W., Limkatanyu, S., Rungamornrat, J., Prachasaree, W., Sukontasukkul, P. and 

Sedighi, H.M. (2021). A rational beam-elastic substrate model with incorporation of 

beam-bulk nonlocality and surface-free energy. European Physical Journal Plus, pp. 136, 

Article number 80. DOI:10.1140/epjp/s13360-020-00992-7. 

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.  

Sae-Long, W., Limkatanyu, S., Hansapinyo, C., Imjai, T. and Kwon, M. (2020). Forced-based 

shear-flexure-interaction frame element for nonlinear analysis of non-ductile reinforced 

concrete columns. Journal of Applied and Computational Mechanics, 6, pp. 1151-1167.  

Sae-Long, W., Limkatanyu, S., Prachasaree, W., Rungamornrat, J. and Sukontasukkul, P. (2020).  

A Thermodynamics-based nonlocal bar-elastic substrate model with inclusion of 

surface-energy effect. Journal of Nanomaterials, pp. 1-16, Article number 8276745.  

Sae-Long, W., Limkatanyu, S., Prachasaree, W., Horpibulsuk, S. and Panedpojaman, P. (2019). 

Nonlinear frame element with shear–flexure interaction for seismic analysis of non-

ductile reinforced concrete columns. International Journal of Concrete Structures and 

Materials, 13, Article number 32.  
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Sae-Long, W. and Limkatanyu, S. (2018). Shear model with shear-flexure interaction for non-

linear analysis of reinforced concrete frame element. MATEC Web of Conferences,         

192, Article number 02003.  

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 

ดร.อภิชาต บัวกล้า 

Apichat Buakla, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายอภิชาต บัวกล้า 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36406000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3384  

081-532-5443 

Email apichat_bk@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โลจสิติกส์และโซ่อุปทาน) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2548 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2541 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการก่อสรา้ง) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั ง 

กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง, อภิชาต บัวกล้า และ ธนกร ชมภูรัตน์. (2563). การใชแ้บบจ าลองสารสนเทศอาคาร

ในการบริหารจัดการงานเหล็กเสริมคอนกรีตของธุรกิจบ้านจัดสรร. รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 การประชุม

วิชาการรูปแบบออนไลน์ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย, หนา้ 171-178.  
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อนุพงศ ์ค าปลอดม ธนกร ชมภูรัตน์ และ อภิชาต บัวกล้า (2563). คุณลักษณะการหดตัวของดินเหนียว

อ่อนกรุงเทพผสมปูนซีเมนต์และเถ้าลอย.รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการวิศวกรรม โยธา

แหง่ชาติ ครั้งที่ 25 วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 การประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์ 

จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย, หนา้ 1620-1628.  

ธนกฤต เทพอุโมงค์ ธนกร ชมภูรัตน์ และอภิชาต บัวกล้า. (2563). การพัฒนาวัสดุควบคุมก าลังต่ าที่

ผลติจากการกระตุ้นวัสดุเหลือใชใ้นงานอุตสาหกรรมด้วยอัลคาไลน์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์

ในงานวิศวกรรมผิวทาง. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปี ครั้งที่ 

15 วันที่ 25-27 มีนาคม 2563 โรงแรมระยองรสีอร์ท จังหวัดระยอง, หน้า 118-123.  
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ประวัติ 

ธนกฤต เทพอุโมงค์ 

Thanakit Thepumong 

 

ชื่อ-สกุล นายธนกฤต เทพอุโมงค์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15099015XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666   

 

Email Thanakit.thepumong@hotmail.com , thanakit.th@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2563 วศิวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา)  

 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

พ.ศ. 2559 วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตนิิยมอันดับ2) 

 มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

ผลงานวิจัย 

ชุติปภา ดีตอ่ า, อนุพงศค์ าปลอด, ธนกฤต เทพอุโมงค์และ ธนกร ชมภูรัตน์ (2564). คุณสมบัติด้าน

ก าลังของวัสดุควบคุมก าลังต่ า จากการกระตุ้นเถ้าลอยแคลเซยีมสูงและตะกรันเหล็กเตาหลอม

ไฟฟ้าด้วยอัลคาไลน์.  การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครัง้ที่ 26, วันที่ 23-25 

มิถุนายน 2564, หนา้ MAT-15. 

ธนกฤต เทพอุโมงค์, ธนกร ชมภูรัตน์และอภิชาต บัวกล้า. (2564). ค่าตัวแปร α β และ Nq ที่เหมาะสม

กับการออกแบบเสาเข็มภายในมหาวิทยาลัยพะเยา. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ 

ครั้งที่ 26, วันที่ 23-25 มิถุนายน 2564, หน้า GTE-23. 
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อนุพงศ์ ค าปลอด, ธนกฤต เทพอุโมงค์,อภิชาต บัวกล้า และ ธนกร ชมภูรัตน์. (2564). สมการควบคุม

อัตราส่วนก าลังอัดของดนิเหนยีวกรุงเทพผสมปูนซีเมนต์ภายใต้การทดสอบก าลังรับแรงอัด

แกนเดี่ยว. วันที่ 23-25 มถิุนายน 2564, หน้า GTE-25 

ธนกฤต เทพอุโมงค์, ธนกร ชมภูรัตน ์และ อภิชาต บัวกล้า. (2563). การพัฒนาวัสดุควบคุมก าลังต่ าที่

ผลติจากการกระตุ้นวัสดุเหลือใชใ้นงานอุตสาหกรรมด้วยอัลคาไลน์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน

งานวิศวกรรมผิวทาง. การประชุมวิชาการคอนกรีตประจ าปีครั้งที่ 15 : สมาคมคอนกรีตแห่ง

ประเทศไทย. (25-27 มีนาคม 2563). 

Chompoorat, T., Likitlersuang, S., Thepumong, T., Nuaklong, P. and Jongvivatsakul, P. (2020). 

Alkali-activated controlled low-strength materials (CLSM) utilizing high calcium fly ash 

and blast furnace slag by-products for road application. Submitted to ASCE Civil 

Engineering Materials. DOI:10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0003798.  

Chompoorat, T., Thepumong, T., Khamplod, A., and Likitlersuang, S. (2021). Mechanical - 

microstructure properties and shrinkage characteristic of cement- and fly ash- treated 

soft Bangkok clay used for deep mixing. Submitted to Construction and Building 

Materials.  DOI:10.1016/j.conbuildmat.2021.125858. 

Chompoorat, T., Likitlersuang, S., Thepumong, T., Tanapalungkorn, W., Jamsawang, P., and 

Jongpradist, P. (2021). Solidification of sediments deposited in reservoirs with cement 

and fly ash for road construction. International Journal of Geosynthetics and Ground 

Engineering, 7, 86. https://doi.org/10.1007/s40891-021-00328-0  
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ประวัติ 

วรจักร จันทร์แว่น 

Worajak Janwaen 

 

ชือ่-สกุล นายวรจักร จันทร์แว่น 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15601002XXXXX 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3385  

089-9992691 

Email worajak.ja@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  
 

พ.ศ. 2557 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2556 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิจัย 

Janwaen, W., Barros, J.A.O. and Costa, I.G. (2020). New Hybrid FRP Strengthening Technique for 

Rectangular RC Columns Subjected to Eccentric Compressive Loading. Journal of 

Composites for Construction. Volume 24, Issue 5, Article number 4020043.  

Janwaen, W., Barros, J.A. and Costa, I.G. (2019). A new strengthening technique for increasing 

the load carrying capacity of rectangular reinforced concrete columns subjected to 

axial compressive loading. Composites Part B: Engineering. Volume 158, pp. 67-81.  
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Dias, S.J.E., Barros, J.A.O. and Janwaen, W. (2018). Behavior of RC beams flexurally strengthened 

with NSM CFRP laminates. Composite Structures. Volume 201, pp. 363-376.  
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ภาคผนวก ฉ 

ภาระการสอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

1 นายกิตตพิงษ์ วุฒิจ านงค์ รอง

ศาสตราจารย์ 

M.Sc. Irrigation 540 540 540 540 540 

  M.Eng. Civil Engineering 

  ช.บ. - 

2 นายณัฐพงศ์ ด ารงวริิยะนุภาพ รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Civil Engineering 540 540 540 540 540 

  M.Sc. Civil Engineering 

  วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

3 นายธนกร ชมภูรัตน์ รอง

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. วิศวกรรมโยธา 540 540 540 540 540 

  วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

4 นายปรีดา ไชยมหาวัน รอง

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. วิศวกรรมศาสตร์ 540 540 540 540 540 

  วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

5 นายสมบูรณ์ เซี่ยงฉิน ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. วิศวกรรมโยธา 540 540 540 540 540 

  วศ.บ. 

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

วิศวกรรมโยธา 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

6 นายปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

D.Eng. - 540 540 540 540 540 

  วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

7 นางขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ วศ.ด. วิศวกรรมทางน้ าและการจัดการ 540 540 540 540 540 

  วศ.ม. วิศวกรรมทางน้ าและการจัดการ 

  วศ.บ. 

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

8 นางปาลินี สุมิตสวรรค์ อาจารย์ Ph.D. Civil Engineering 540 540 540 540 540 

M.Sc. Transport Engineering and 

Operations 

   วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

9 นายสุริยาวุธ ประอ้าย ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. 

M 2 
 

Civil Engineering 

Mécanique Energétique et 

Ingenierie 

540 540 540 540 540 

   วศ.ม. วิศวกรรมโยธา  

   วศ.บ. วิศวกรรมชลประทาน 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

10 นายอภิชาต บัวกล้า อาจารย์ ปร.ด. โลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 540 540 540 540 540 

   วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 

   วศ.บ. วิศวกรรมก่อสร้าง      

11 นายวรเทพ แซ่ล่อง อาจารย์ ปร.ด. วิศวกรรมโยธา 540 540 540 540 540 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 

วศ.บ. 

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

วิศวกรรมโยธา      

12 นายนพล ศรศีักดา อาจารย์ D.Eng. Transportation Engineering 540 540 540 540 540 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา      

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา      

13 นายวรจักร จันทร์แว่น อาจารย์ วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 540 540 540 540 540 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา      

14 นายธนกฤต เทพอุโมงค์ อาจารย์ วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 540 540 540 540 540 

วศ.บ. 

(เกียรตนิิยมอันดับ 2) 

วิศวกรรมโยธา      
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ภาคผนวก ช  

ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ 
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ภาคผนวก ซ  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLO) รายชั้นปี 

 

ชั้นปี ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตร 

1 PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์กับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

โยธา 

PLO2 - 

PLO3 - 

PLO4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิค ทรัพยากร เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมเพื่อเขียนแบบงาน

ก่อสร้าง งานส ารวจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

PLO5 ผู้เรียนสามารถท างานเป็นทีมในรายวิชา แนวคิดเบื้องต้นทางวิศวกรรมโยธา และการส ารวจ 

เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 

PLO6 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสื่อสารงานวิศวกรรมโยธากับกลุ่มผู้ประกอบ

วิชาอื่น และสามารถเขียนแบบงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

PLO7 ผูเ้รียนสามารถตัดสินใจ และวิจารณ์ผลกระทบต่อสถานการณ์การประกอบวิชาชีพโยธา โดย

ค านึงถึง กฎหมาย จรรยาบรรณ บริบททางสังคม และสิ่งแวดล้อม ในรายวิชาแนวคิดเบื้องต้นทาง

วิศวกรรมโยธา 

PLO8 - 

PLO9 ผูเ้รียนสามารถค้นคว้าความรู ้และประยุกต์ความรูใ้หม่ 

2 PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์กับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

โยธา 

PLO2 ผูเ้รียนสามารถออกแบบ และหาค าตอบในงานวิศวกรรมขนสง่ 

PLO3 ผูเ้รียนสามารถค้นหาและเลือกใช้วัสดุ ออกแบบคอนกรีต เพื่อการทดสอบและทดลอง 

PLO4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิค ทรัพยากร เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมโยธาเพื่อท าแบบจ าลอง

สารสนเทศอาคาร และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

PLO5 ผู้เรียนสามารถท างานเป็นทีมในรายวิชา แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร คอนกรีตเทคโนโลยี 

การประมาณราคา และคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุวิศวกรรม 

PLO6 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารงานวิศวกรรมโยธากับกลุ่มผู้ประกอบวิชาอื่น และ

สามารถเขียนแบบงานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

PLO7 ผูเ้รียนสามารถตัดสินใจ และวิจารณ์ผลกระทบต่อสถานการณ์การประกอบวิชาชีพโยธา โดย

ค านงึถึง บริบททางสังคม และสิ่งแวดล้อม  

PLO8 ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ความรูท้างวิศวกรรมขนสง่ 

PLO9 – 



179 
 

ชั้นปี ผลการเรียนที่คาดหวังของหลักสูตร 

3 PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์กับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

โยธา 

PLO2 ผู้เรียนสามารถออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างไม้และเหล็ก ฐานราก งานทาง และ

หาค าตอบในการงานวิศวกรรมโยธา 

PLO3 ผู้เรียนสามารถค้นหาและเลือกใช้วัสดุ ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างไม้และเหล็ก 

ฐานราก งานทาง 

PLO4 ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิค ทรัพยากร เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมโยธาเพื่อบูรณาการ

ความรูสู้่นวัตกรรมทางวชิาชีพ 

PLO5 ผู้เรียนสามารถท างานเป็นทีมในรายวิชา ปฐพีกลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหล และวิศวกรรม

ชลศาสตร ์

PLO6 ผู้เรียนสามารถสื่อสารงานวิศวกรรมโยธากับกลุ่มผู้ประกอบวิชาอื่น และบูรณาการความรู้สู่

นวัตกรรมทางวิชาชีพ 

PLO7 ผูเ้รียนสามารถตัดสินใจ และวิจารณ์ผลกระทบต่อสถานการณ์การประกอบวิชาชีพโยธา  

PLO8 ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ความรูท้างวิศวกรรมโยธา 

PLO9 ผูเ้รียนสามารถค้นคว้าความรู ้และประยุกต์ความรูใ้หม่ 

4 PLO1 ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประยุกต์กับการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

โยธา 

PLO2 - 

PLO3 - 

PLO4 ผูเ้รียนสามารถใช้เทคนิค ทรัพยากร เครื่องมือทันสมัยทางวิศวกรรมโยธา 

PLO5 ผูเ้รียนสามารถท างานเป็นทีมในรายวิชา โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 

PLO6 ผูเ้รียนสามารถสื่อสารงานวิศวกรรมโยธากับกลุ่มผู้ประกอบวิชาอื่น และผูป้ระกอบการ 

PLO7 ผูเ้รียนสามารถตัดสินใจ และวิจารณ์ผลกระทบต่อสถานการณ์การประกอบวิชาชีพโยธา  

PLO8 ผูเ้รียนสามารถประยุกต์ความรูท้างวิศวกรรมโยธา และการบริหารงานก่อสร้าง 

PLO9 ผูเ้รียนสามารถค้นคว้าความรู้ และประยุกต์ความรูใ้หม่การเรียนการสอนกับการท างานอย่าง

เป็นระบบ ผา่นการฝึกงานหรอืสหกิจศึกษา 
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ภาคผนวก ฌ  

ตารางเปรียบเทยีบ มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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ตารางเปรียบเทยีบ มคอ.1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา กับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

1. ค าอธิบายองค์ความรู้ที่จ าเป็นในการประกอบวิชาชีพ 

1.1 องคความรูที่ เกี่ยวเน่ืองกับคณิตศาสตร์ประยุกตคอมพิวเตอรและการจ าลอง 

(Applied Mathematics, Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรูที่น าเสนอระบบต่าง 

ๆ ในรูปแบบ ของสมการคณิตศาสตร์ การจ าลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลอง 

ระบบปอนกลับ และ การประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

1.2 องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองในด้านกลศาสตร (Mechanics) หมายถึงเนื้อหาความรูที่อยู่บน 

พื้นฐานที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่น ๆ ที่กระท ากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์

การ เคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการวิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบต่าง ๆ 

ที่มากระท า 

1.3 องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองกับอุณหศาสตร์และกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences 

and Fluid Mechanics) หมายถึ ง เนื้อหาความรูที่ อยู่ บนความรูพื้ นฐานของลักษณะเฉพาะ 

(characteristics) และกระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของความ

ร้อน ระบบทาง ความรอ้นและการประยุกตใชที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมด 

1.4 องคความรูที่ เกี่ยวเน่ืองทางเคมีและวัสดุ  (Chemistry and Materials) หมายถึง 

เนื้อหา ความรูที่อยู่บนพื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการ 

เกิดปฏิกิรยิาของสสาร การประยุกตใชงานสสารในด้านต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ 

1.5 องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองทางพลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรูที่เกี่ยวของกับ 

พลังงานประเภทต่าง ๆ ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การขนสง เป็นต้น รวมถึงกลไกหรือ 

หลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน ส าหรับ

ในอนาคต 

1.6 องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electricity and Electronics) 

หมายถึง เนื้อหาความรู้ซึ่งเกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เชน วงจรและระบบไฟฟา 

อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟา สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกตใชงาน

ด้วยเทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

1.7 องคความรู้ที่ เกี่ยวเน่ืองกับการบริหารจัดการระบบ  (System Management) 

หมายถึง เนื้อหาความรู้ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัย

ทาง วศิวกรรม เศรษฐศาสตร์ โลจสิติกส์ รวมไปถึงการน าสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
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1.8 องคความรูที่เกี่ยวเน่ืองทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and 

Environment) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกตใชงานที่

เกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

2. ตารางแสดงกลุ่มวิชาที่เป็นเนื้อหาสาระส าคัญของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 

เน้ือหาองค์ความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1) กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และวัสดุ (Structural Engineering and Materials) 

263207 คุณสมบัติวัสดุและพฤติกรรมของวัสดุวิศวกรรม x x 
 

x    
 

263211 ก าลังวัสดุ x x       

264213 การวิเคราะหโ์ครงสร้าง 1 x x       

264214 การวิเคราะหโ์ครงสร้าง 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 กลศาสตรข์องไหล x  x      

263375 วิศวกรรมชลศาสตร์ x  x      

3) กลุ่ มความรู้ ด้ านวิศ วกรรมส ารวจ  และการจั ดการ (Surveying and Engineering 

Management) 

263101 การส ารวจ x      x  

263241 วิศวกรรมขนส่ง x      x  

263254 การประมาณราคาก่อสร้าง x      x  

263266 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร       x  

263342 วิศวกรรมการทาง x x  x   x  

263355 การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง       x  

263452 การบริหารงานก่อสร้าง x      x  
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เน้ือหาองค์ความรู้ 
องค์ความรู้ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

263459 เทคนิคการก่อสร้างและการควบคุม       x  
 

 

 

 

3. ตารางแสดงรายวิชาที่สอดคล้องในแต่ละองค์ความรู้ 
 

มคอ.1 

องค์ความรูท้ี่จ าเป็นในการประกอบวิชาชพี 
วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

1. องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ 

ประยุ กตคอมพิ ว เตอ ร์และการจ าลอ ง 

(Applied Mathematics, Computer and 

Simulations) 

226111 หลักการแก้ปัญหาและการเขียนโปรแกรมเบือ้งต้น  

          (Principles of Problem Solving and Basic Programming) 

241153 คณิตศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mathmatics) 

247108 สถิตพิื้นฐานและความนา่จะเป็น  

           (Basic statistic and Probability) 

263104 เขียนแบบวศิวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing) 

263254 การประมาณราคาก่อสร้าง (Construction Cost Estimation) 

2. องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องในดา้นกลศาสตร 

(Mechanics) 

244108 หลักฟิสกิส์ (Principle of Physics) 

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Statics) 

263211 ก าลังวัสดุ (Strength of Materials) 

263213 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1 (Structural Analysis l) 

263214 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2 (Structural Analysis ll) 

263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  

           (Reinforced Concrete Design) 

263318 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละเหล็ก  

            (Timber and Steel Structures Design) 

263331 ปฐพกีลศาสตร์ (Soil Mechanics) 

263333 วศิวกรรมฐานราก (Foundation Engineering) 

263429 การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพเิศษ  

            (Special Structure Design and Construction) 

3. องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์

และกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences 

and Fluid Mechanics) 

263273 หลักอุทกวิทยา (Principles of Hydrology) 

263371 กลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) 

263375 วศิวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulic Engineering) 

4. องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

(Chemistry and Materials) 

242107 ความรู้พืน้ฐานทางเคมี (Fundamental of Chemistry) 

263207 คุณสมบัตแิละพฤตกิรรมของวัสดุวิศวกรรม  
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มคอ.1 

องค์ความรูท้ี่จ าเป็นในการประกอบวิชาชพี 
วิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

            (Properties and Behaviors of Engineering Materials) 

263216 คอนกรีตเทคโนโลย ี(Concrete Technology) 

5. องคความ รู ท่ี เกี่ ยวเนื่ องทางพลั งงาน 

(Energy) 

 

6. องคความรู ท่ี เกี่ ยวเนื่ องกับไฟฟ้ าและ

อเิล็กทรอนิกส ์(Electricity and Electronics) 

 

 

7. องคความรู้ท่ี เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร

จัดการระบบ (System Management) 

263105 แนวคิดเบือ้งต้นทางวิศวกรรมโยธา  

           (Introduction to Civil Engineering) 

263261 การส ารวจ (Surveying) 

263241 วศิวกรรมขนส่ง (Transportation Engineering) 

263266 แบบจ าลองสารสนเทศอาคาร  

            (Building Information Modeling) 

263355 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้าง  

            (Feasibility Study for Construction Project) 

263452 การบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) 

263459 เทคนิคก่อสร้างและการควบคุม  

            (Construction Techniques and Supervision) 

8. องคความ รู ท่ี เกี่ ยวเนื่ องทางชีววิทยา 

สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and 

Environment) 
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