รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คํานํา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ฉบับนี้ไดพัฒนาขึ้น โดยพิจารณาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรม
โยธา ซึ่งคาดวาผลที่ไดจะทําให การเรียนการสอนมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และจาก
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วในป จจุบัน ทําใหมีความตองการวิศวกรดาน
โยธาที่เพิ่มขึ้น หลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตวิศวกรที่เปนนักปฏิบัติรองรับความตองการใน
งานดานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการตางๆ โดยผูสําเร็จการศึกษาสามารถบูรณาการความรู
ทางดานวิชาการกับทักษะทางวิชาชีพสูการเปนผูประกอบการและการทํางานได
หลักสูตรฉบับนี้ประกอบดวย ขอมูลทั่วไป ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา
การดําเนินการ โครงสรางของหลักสูตร ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน การประเมินผล หลักเกณฑ
ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาคณาจารย การประกันคุณภาพหลักสูตร การประเมินและ
ปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ทั้งนี้การนําหลักสูตรฉบับนี้ไปใชดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนควรพิจารณาใหสอดคลองกับความมุงหมายของหลักสูตร เพื่อประสิทธิภาพของการดําเนินการ
และตรงตามความตองการของทุกภาคสวน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สารบัญ
หมวดที่ 1
หมวดที่ 2
หมวดที่ 3
หมวดที่ 4
หมวดที่ 5
หมวดที่ 6
หมวดที่ 7
หมวดที่ 8
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง

ภาคผนวก จ

ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ภาคผนวก ซ

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
รายละเอียดเหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร
รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา กับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา
กับหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ตารางเปรียบเทียบอาจารยประจําหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) หลักสูตรขอใช
กับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณสอนของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร

หนา
1
6
9
103
127
129
130
140
142
148
154

156

165

166
169

170

สารบัญ (ตอ)
ภาคผนวก ฌ ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร
ภาคผนวก ญ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการพัฒนาและวิพากษหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ภาคผนวก ฎ ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
ภาคผนวก ฏ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2551

หนา
176
181

182
194
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/สาขา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ สาขาวิศวกรรมโยธา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
B.Eng. (Civil Engineering)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 149 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ประเภทหลักสูตร หลักสูตรทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช ภาษาไทย และภาษาอังกฤษโดยใชภาษาอังกฤษไมนอยกวารอยละ 25
ของทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
5.4 การรับเขาศึกษา รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางชาติที่เขาใจภาษาไทยเปนอยางดี
5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

1
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลัก สูตรปรับ ปรุง พ.ศ. 2559)
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา เริ่มดําเนินการใชหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2559
สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร
ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร
ครั้งที่ 1 ในคราวประชุมครั้งที่ 141-6/2559 วันที่ 24 มิถุนายน 2559
ครั้งที่ 2 ในคราวประชุมครั้งที่ 155-7/2560 วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1) วิศวกรสนาม
2) วิศวกรสํานักงาน
3) วิศวกรประมาณราคา
4) วิศวกรประจําหนวยงานรัฐและเอกชน
5) ประกอบอาชีพอิสระ
9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

2
3
4

5

2

ชื่อ-สกุล/
เลขประจําตัวประชาชน
นายชยณัฐ บัวทองเกื้อ
3 9306 00301 42 3

ตําแหนงทาง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/
สถาบันการศึกษา
วิชาการ
ปที่สําเร็จการศึกษา
ผูชวย
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศาสตราจารย 2549
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
นายบรรเจิด กาญจนเจตนี
ผูชวย
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2532 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3 1010 00659 61 9
ศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2521 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
นายนภดล ศรภักดี
อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2547 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3 7703 00208 26 8
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2541 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายทวิช กลาแท
อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2554 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
3 2604 00013 59 5
เจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2550 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
นายกงกิจ ยิ่งเจริญกิจขจร
อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2556 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
1 4099 00140 25 1
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เทคโนโลยี), 2551
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตําบลทองเนียน อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในสวน
ของการยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง โดยการลงทุน
โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ หลัง
ทําการเปดประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน อาทิเ ชน การพัฒ นาและปรับ ปรุง โครงขายรถไฟใหเ ปน
โครงขายหลัก ในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมือง
พัฒนาทาเทียบเรือขนาดใหญเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเที่ยวทางทะเล เปนต น ดังนั้นงาน
ทางดานวิศวกรรมโยธาจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการตอบสนองทิศทางของแผนพัฒนาฯ ดังกลาว ซึ่งมี
การขยายตัวจากชุมชนเมืองกระจายสูภูมิภาคตอไป ดังนั้น จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการ
ขยายตัวตอการเจริญเติบโตดังกลาว ซึ่งตองมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ และลดการพึ่งพาความรู
ทางวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีจากตางประเทศ อีกทั้งยังตองมีความเขาใจและความเชี่ยวชาญใน
เทคโนโลยีที่ ทันสมัยและสามารถนํ าเอาเทคโนโลยี ที่ทัน สมัย เหล านั้น มาประยุ ก ตใ ชในงานดา น
วิศวกรรมโยธาไดเปนอยางดี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศและสามารถแขงขัน
ทางการคาในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและตลาดโลกได
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ภายหลังการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทําใหมีการเคลื่อนยายแรงงานเสรีในกลุม
ประเทศอาเซียน ซึ่งอาชีพวิศวกรโยธา เปนหนึ่งในอาชีพที่ไดทําขอตกลงยอมรับรวมกัน ทําใหอาชีพ
ดังกลาวสามารถเคลื่อนยายไดอยางเสรี ทําใหตองมีการเตรียมความพรอมสําหรับการปรับตัว ในดาน
สังคมและวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน ทามกลางความแตกตางของเชื้อชาติศาสนา รวมถึงทักษะ
ดานภาษาในการติดตอสื่อสาร เพื่อใหสามารถทํางานกับเพื่อนรวมอาชีพ หรืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถแขงขันในตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได
ดังนั้นอาชีพวิศวกรโยธาที่ดี นอกเหนือจากมีความเชี่ยวชาญทักษะในเชิงวิศวกรรมแลว จําเปนตอง
คํานึงถึงการเตรียมความพรอมทักษะดานภาษาในการติดตอสื่อสาร และตองมีคุณธรรม จริยธรรม
รูจักกาลเทศะ ทําหนาที่เ ปนพลเมือ งดี รับ ผิดชอบตอตนเอง สัง คม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใต
จรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ เพื่อสรางผลกระทบที่นอยที่สุด จากการ
กอสรางโครงสรางพื้นฐานที่ขยายตัวทั้งในประเทศและตางประเทศ อันจะมีตอวิถีการดําเนินชีวิตของ
ชุมชนรอบดาน
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกทางดานการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา สงผลตอ
การบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ การพัฒนาหลัก สูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพจึงมีค วาม
จํ า เป น เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นหลั ก สู ต รตามวิ วั ฒ นาการของเทคโนโลยี และรองรั บ การแข ง ขั น ใน
ตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได โดยเฉพาะการกอสรางโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ที่
ขยายตัวทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งตองอาศัยวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญทางดาน
การใชความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนมาตรฐานการกอสรางตาง ๆ ที่เปนสากลได โดยในการ
ผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโยธานั้น จําเปนตองมีความพรอมที่จะเรียนรูและสามารถปฏิบัติงานไดทันที
มี ค วามเป น ผู นํ า รอบรู แ ละรู เ ท า ทั น เทคโนโลยี วิ ช าชี พ ที่ เ ป น สากล สามารถติ ด ต อ สื่ อ สารเป น
ภาษาอังกฤษได และมีศักยภาพสูง ในการพัฒ นาตนเองใหเขากับ ลัก ษณะงานทั้งดานวิชาการและ
วิชาชีพของตนเองได
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีความสอดคลองกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เนนทักษะ
ปฏิบัติ บนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่คิดเปน ทําเปน และใชเปน รวมทั้งการใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคมที่มีแนวคิดเชิงสรางสรรค โดยมีเปาประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะ
วิชาชีพเฉพาะทาง ที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให
มีคุณภาพตามมาตรฐานอาเซียน โดยมีเปาประสงคเพื่อใหนักศึกษา บุคลากร และบริบทของวิทยาลัย
มีความพรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะใน
ดานการทํางานเปนทีม การทํ างานตามมาตรฐานสากล การบริห ารจัดการ การทํางานไดอย า ง
เหมาะสม และมีจิตสํานึกที่ดีตอจรรยาบรรณวิชาชีพของตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม ตลอดจนมีการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีความสัมพันธกับหลักสูตรอื่น ดังนี้
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น
13.1.1 รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ไดแก รายวิชาในกลุมวิชาภาษา กลุมวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมวิชาคณิตศาสตร กลุมวิชาสุขพลานามัย
และนันทนาการ กลุมวิชาเลือก ซึ่งเปดสอนโดยสาขาศึกษาทั่วไป
13.1.2 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
เปดสอนโดยสาขาศึกษาทั่วไป
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/สาขาอื่น
ไมมี
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13.3 การบริหารจัดการ
การดําเนินงานเพื่อประกันคุณภาพการศึก ษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร โดยมีการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชา ประสานงานกับ
อาจารยผูแทนจากสาขาวิชาอื่นหรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อบริหารจัดการการเรียนการ
สอนใหมีผลมาตรฐานการเรียนรูเปนไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดทํา
รายละเอียดของวิชาและรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา เพื่อเปนมาตรฐานในการติดตามและ
ประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดานวิศวกรรมโยธา และเทคโนโลยีการกอสราง
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม
1.2 ความสําคัญ
ความตองการของประเทศในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน จําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถในงานวิศวกรรมโยธาสาขาตาง ๆ เพื่อการศึกษา ออกแบบ วิเคราะห วิจัย
วางแผนและบริห ารโครงการกอสราง รวมทั้งการนําเทคโนโลยีส มัยใหมตางๆ มาประยุกตใชให
เหมาะสมกับทรัพยากร สภาพแวดลอม สังคม และวัฒนธรรมไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไดตระหนักถึงความสําคัญของ
ภารกิจดานวิชาการ ซึ่งมีจุดมุงหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศ และเพื่อให
บัณฑิ ตที่สํ าเร็จ การศึก ษามี ความรู ความเชี่ย วชาญ สามารถวิเ คราะห และออกแบบ งานด า น
วิศวกรรมโยธา และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน รวมถึงการแกไขปญหาอยางเปนระบบ สามารถนํา
องคความรูมาประยุกตใชกับเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมโยธาในการบูรณาการแกไขปญหา เพื่อ
กอใหเกิดประโยชนตอสังคมและประเทศชาติ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ ทําหนาที่
เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวย
ความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ
2) มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้ง ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุก ตใชศาสตร
ดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และศึกษาตอในระดับสูงได
3) มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค มี ค วามใฝ รู ใ นองค ค วามรู แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และใหคิดเปน ทําเปน สามารถเลือกวิธีแกไขปญหาได
อยางเหมาะสม
4) มีม นุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับ ผูอื่น มีทัก ษะในดานการ
ทํางานเปนทีม สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
5) มีความสามารถในการติดตอสื่อสารใชศัพททางเทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายในเวลา 5 ป
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1) ปรับปรุงหลักสูตร ใหมีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ. กําหนด และมีคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานและขอบังคับของ
สภาวิศวกร ตามความตองการของ
ตลาดแรงงาน

กลยุทธ
1) พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ (TQF)
2) จัดหลักสูตรใหมีรายวิชาสอดคลอง
กับมาตรฐานวิชาชีพ ตามเกณฑของ
สภาวิศวกร
3) ติดตามประเมินการใชหลักสูตร
อยางตอเนื่อง
4) สํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต
5) สํารวจภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต

2) พัฒนาศักยภาพของอาจารย
บุคลากร ใหมีความรูทางวิชาการและ
วิชาชีพ

3) พัฒนาดานการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ สามารถเขาสูประชาคม
อาเซียน และมีคุณธรรม จริยธรรม

6) ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมี
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ
5 ป
1) สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเปน
วิทยากรหรือกรรมการสภาวิศวกร
2) จัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงและ
การปฐมนิเทศสําหรับอาจารยใหม
ปละ 1 ครั้ง
3) สงเสริมใหอาจารยและบุคลากรที่
เกี่ยวของเขารับการอบรมหรือพัฒนา
ตนเองอยางสม่ําเสมอ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
1) หลักสูตรไดรับการรับรองจาก
สกอ.
2) หลักสูตรไดรับการรับรองจาก
สภาวิศวกร
3) รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ทุก ๆ 1 ป
4) รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต โดยมีคะแนน
ความพึงพอใจเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
5) รายงานผลสํารวจภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิต โดยบัณฑิตตองมีงาน
ทําไมนอยกวารอยละ 80
6) รายงานการปรับปรุงหลักสูตร
ทุก ๆ 5 ป
1) อาจารยเปนวิทยากรหรือ
กรรมการสภาวิศวกร
2) อาจารยใหมทุกทานไดรับการ
ปฐมนิเทศและมีอาจารยพี่เลี้ยง

3) อาจารยและบุคลากรทุกทาน
ไดรับการพัฒนาและเขารวม
การฝกอบรม สัมมนาทางวิชาการ
ไมนอยกวา 1ครั้ง/คน/ป
4) สนับสนุนการศึกษาตอและการขอ 4) อาจารยมีคุณวุฒิการศึกษาระดับ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ
ปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ของจํานวน
อาจารยประจํา
1) พัฒนาศักยภาพบัณฑิต ใหมีทักษะ 1) ใชภาษาอังกฤษในเอกสารการ
ภาษาอังกฤษพรอมเขาสูตลาดแรงงาน นําเสนอ เอกสารการสอน
ไมนอยกวารอยละ 50 ของรายวิชา
ที่เปดสอน
2) พัฒนาศักยภาพการจัดการเรียน
2) ใชเทคโนโลยีเปนพื้นฐานในการ
การสอนโดยใชเทคโนโลยีเปนพื้นฐาน เรียนการสอนไมนอยกวารอยละ 80
ของรายวิชาที่เปดสอน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
3) สนับสนุนทรัพยากร เพื่อสรางความ 3) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
พรอมในการจัดการเรียนการสอน
ตอสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอ
การเรียนการสอนเฉลี่ยไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
4) พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ และ 1) สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก
1) ระดับความพึงพอใจของอาจารย
นวัตกรรม ใหมีคุณภาพ และนําผลที่ และสรางความเขมแข็งดานการวิจัย
ผูสอนในการไดรับการสนับสนุน
ไดมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียน
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย
การสอน
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
2) ผลักดันใหมีงานวิจัยที่เกิดจากความ 2) งานวิจัยที่เกิดจากความรวมมือ
รวมมือกันระหวางอาจารยประจําและ ระหวางอาจารยประจําและ
นักศึกษาในหลักสูตร
นักศึกษาในหลักสูตรอยางนอย
1 เรื่องตอป
3) สงเสริมใหมีการบูรณาการระหวาง 3) จํานวนงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐ
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ การบริการ
ที่ไดบูรณาการกับการบริการ
วิชาการ และการเรียนการสอน
วิชาการและการเรียนการสอน
อยางนอย 1 เรื่องตอป
5) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ
1) จัดทําแผนความตองการและ
1) รายการครุภัณฑที่ไดรับการ
ครุภัณฑที่จําเปนตอการเรียนการสอน งบประมาณเพื่อปรับปรุงโครงสราง
จัดสรรงบประมาณ ไมนอยกวา
ของหลักสูตร
พื้นฐานและครุภัณฑที่สอดคลองกับ
รอยละ 20 ของครุภัณฑที่ตองการ
ความตองการของหลักสูตร
ของหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห ไมรวมเวลาที่ใชในการสอบ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มหาวิทยาลัยมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต
ใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรอน
มิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาชางกอสราง
สาขาวิชาชางโยธา สาขาวิชาชางสํารวจ สาขาวิชาชางเทคนิคสถาปตยกรรม หรือมัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ
2.2.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาชาง
กอสราง สาขาวิชาชางโยธา สาขาวิชาชางสํารวจ โดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน
2.2.3 ผูเขาศึกษา ทั้งขอ 2.2.1 และ 2.2.2 จะตองมีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
- โดยวิธีการรับตรงในระบบโควตา
- โดยวิธีการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัย
- โดยวิธีการสอบคัดเลือกผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 นักศึกษาใหมมีความรูพื้นฐานและความสามารถที่แตกตางกัน โดยเฉพาะรายวิชา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ซึ่งสงผลตอการเรียนของนักศึกษาในวิชาดังกลาวและ
รายวิชาที่ตอเนื่องตลอดการศึกษา
2.3.2 นักศึกษาใหมมีปญหาในการปรับตัวดานสังคมและระบบการเรียนในมหาวิทยาลัย
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2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 จัดการเรียนการสอนเพื่อปรับ พื้นฐานกอนเปดภาคการศึ ก ษาแรกในรายวิช า
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ตามความจําเปน โดยขึ้นอยูกับ การพิจารณาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
2.4.2 กําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแลและใหคําแนะนําในเรื่องเกี่ยวกับการเรียน
และการปรับตัวแกนักศึกษาใหมอยางใกลชิด
2.4.3 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมกอนเปดภาคเรียน เพื่อใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับ
ปรัชญา อัตลัก ษณ กฎ ระเบียบ วินัย บทลงโทษ ฯลฯ ของมหาวิท ยาลัย แนะนําการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย การแบงเวลาเรียน เทคนิคการเรียน และการทํากิจกรรมตางๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมกลุม
เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาใหม นักศึกษารุนพี่
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
2.5.1 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.1
ปการศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่
1
2
3
4
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2559
20
20
-

2560
20
20
40
-

2561
20
20
20
60
-

2.5.2 จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาตามคุณสมบัติขอ 2.2.2
ปการศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่
1
2
3
4
รวม
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

10

2559
10
10
-

2560
10
10
20
-

2561
10
10
10
30
-

2562
20
20
20
20
80
20

2563
20
20
20
20
80
20

2562
10
10
10
10
40
10

2563
10
10
10
10
40
10
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2.6 งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย โดยคาใชจายในการผลิตบัณฑิตตอคนตอป (หนวย : บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
ประเภทรายรับ

2559

1. รายรับเงินรายได
1.1 คาธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจาย
จํานวนนักศึกษา (คน)
รายรับเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน

2560

ปงบประมาณ
2561

2562

2563

840,000 1,680,000 2,520,000 3,360,000 3,360,000
30
60
90
120
120
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดรายจาย
1. งบบุคลากร (คาจางลูกจางชั่วคราว)
2. งบดําเนินงาน (ตอบแทน/ใชสอย/วัสดุ)
3. งบลงทุน (คาครุภัณฑหองปฏิบัติการ)
4. งบอุดหนุน (โครงการวิจัย/บริการ
วิชาการ/ทุนการศึกษา)
5. งบรายจายอื่น (โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษา/ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม)
รวม
จํานวนนักศึกษา (คน)
รายจายเฉลี่ยตอนักศึกษา 1 คน

2559
150,000
250,000
200,000
50,000

ปงบประมาณ
2560
2561
200,000 250,000
300,000 400,000
450,000 500,000
50,000

50,000

2562

2563

300,000
450,000
600,000

320,000
500,000
650,000

50,000

50,000

650,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,400,000
30
60
90
120
120
21,667
16,667
13,333
11,667
11,667

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบัง คับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิชัยวาดวยการศึก ษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วาดวย
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2551
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
1.1 กลุมวิชาภาษา
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร
2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม
2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา

12

149

หนวยกิต

32
12
6
3
3
2
6
111

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

21

หนวยกิต

34

หนวยกิต

48
8
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
32 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษา
12 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1.1.1 รายวิชาภาษาไทย
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Reading Skills
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Writing Skills
01-011-004 ศิลปะการพูด
3(3-0-6)
Art of Speaking
01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading and Writing
และเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษอีก ไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปนี้
1.1.2 รายวิชาภาษาตางประเทศ
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Communication Skills
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Reading Skills in English
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Writing Skills in English
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English for Work
01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
English for Science
01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Malay for Communication
01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
13

มคอ.2

01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
German for Communication
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรแลสังคมศาสตร
6
ใหศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม
Citizen and Public Consciousness
และเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม
Morals and Ethics
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
Human Relations and Personality
Development
01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
01-021-004 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย
Human Essence and Fulfillment
01-021-005 สารัตถะแหงความงาม
Beauty Matters
01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ
Aesthetics in Art
01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต
Music for Life
01-021-008 ศิลปะการเลนเงา
Art of Shadow Play
01-021-009 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต
Human Relations for Living
01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
Life Style Enhancement
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หนวยกิต
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร
01-022-002 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม
Society Culture and Civilization
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน
Thai Civilization in Globalization
Context
01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย
Peace and Human Security
01-022-006 ไทยศึกษา
Thai Studies
01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย
Law and Legal Systems
01-022-008 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
Life and Sufficiency Economy
01-022-010 ชุมชนศึกษา
Community Studies
01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
Southern Cultures and Traditions
01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
Economics for Everyday Use
05-022-013 การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurship
05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล
Personal Financial Planning
1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร
02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร
Great Moments in Science
02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล
Man and Biosphere

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

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี
Man and Chemical Products
02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
Environment and Resources
Management
02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ
Natural Resource Sustainability
02-031-007 ยาและสารเสพติด
Drugs and Narcotics
02-031-008 ของเสียและมลภาวะ
Waste and Pollution
02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก
Alternative Energy Resources
1.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี
01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
Information Technology for Study
Skills
02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
Computer Technology
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
ใหเลือกศึกษา ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
02-040-001 คณิตศาสตรในชึวิตประจําวัน
Mathematics for Everyday Use
02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร
Beauty of Mathematics
02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร
Mathematics for Arts
02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ
Mathematics for Business
02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
Mathematics for Science
02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน
Statistics for Everyday Use
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
ใหเลือกศึกษา ไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ
Health and Well- Being
01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย
Thai Performing Art
01-050-003 การรักษาสุขภาพ
Health Care
01-050-004 ผูนํานันทนาการ
Recreation Leadership
01-050-005 กีฬาลีลาศ
DanceSport
01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ
Leisure Cycling
01-050-007 พลศึกษา
Physical Education
01-050-008 ฟุตบอล
Football
01-050-009 บาสเกตบอล
Basketball
01-050-010 ตะกรอ
Takraw
01-050-011 ฟุตซอล
Futsal
01-050-012 แบดมินตัน
Badminton
01-050-013 วายน้ํา
Swimming
01-050-014 วอลเลยบอล
Volleyball
01-050-015 เทนนิส
Tennis
01-050-016 กอลฟ
Golf

2

หนวยกิต
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)
6 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยตองเปนรายวิชาใน
หมวดศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
ทั้งนี้ตองสอดลองกับขอกําหนดดังนี้ โดยกลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ เลือกศึกษา
ไดอีกไมเกิน 1 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
เคมีพื้นฐาน
01-001-203
Fundamentals of Chemistry
01-002-101
ฟสิกส 1
Physics I
01-002-102
ฟสิกส 2
Physics II
01-003-101
คณิตศาสตร 1
Mathematics I
01-003-102
คณิตศาสตร 2
Mathematics II
01-003-203
คณิตศาสตร 3
Mathematics III
2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
09-111-101
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
09-111-102
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
09-111-103
กลศาสตรวิศวกรรม
Engineering Mechanics
09-111-205
ความแข็งแรงของวัสดุ
Strength of Materials
09-111-312
สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต
Differential Equations and Applications
09-112-201
ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกรโยธา
Geology for Civil Engineers

18

111

หนวยกิต

21

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

34

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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09-115-201
09-115-202
09-115-303
09-116-201
09-116-202
09-116-303
09-117-201
09-211-104

ชลศาสตร
Hydraulics
ปฏิบัติการชลศาสตร
Hydraulics Laboratory
อุทกวิทยา
Hydrology
การสํารวจ
Surveying
ปฏิบัติการสํารวจ
Surveying Practice
การฝกงานสํารวจภาคสนาม
Surveying Field Camp Practice
การฝกทักษะทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Skill Practice
การโปรแกรมคอมพิวเตอร
Computer Programming

2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
09-111-206
เทคโนโลยีคอนกรีต
Concrete Technology
09-111-207
ทฤษฎีโครงสราง
Theory of Structures
09-111-208
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
Materials Testing Laboratory
09-111-309
การวิเคราะหโครงสราง
Structural Analysis
09-111-310
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
09-111-311
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
Timber and Steel Structures Design
09-112-202
ปฐพีกลศาสตร
Soil Mechanics
09-112-203
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
Soil Mechanics Laboratory

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

48

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
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09-112-304
09-113-401
09-113-402
09-114-402
09-115-404
09-117-302
09-117-405

วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
การทดสอบวัสดุการทาง
Highway Materials Testing
วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
Construction Engineering and Management
วิศวกรรมชลศาสตร
Hydraulic Engineering
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
Preparation for Civil Engineering Project
โครงงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Project

และเลือกศึกษาอีก 7 หนวยกิต จากทางเลือก 1 หรือ ทางเลือก 2 ตอไปนี้
ทางเลือก 1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
09-117-303
การเตรียมความพรอมการฝกประสบการณวิชาชีพทาง
วิศวกรรมโยธา
Preparation for Internship in Civil Engineering
*09-117-304 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 1
Civil Engineering Internship I
*09-117-406 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 2
Civil Engineering Internship II
หมายเหตุ * คือรายวิชาไดคาระดับคะแนนเปน S หรือ U
ทางเลือก 2 แผนสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
09-117-407
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
Preparation for Co-operative Education
in Civil Engineering
*09-117-408 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
Co-operative Education in Civil Engineering
หมายเหตุ * คือรายวิชาไดคาระดับคะแนนเปน S หรือ U
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4(3-3-7)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(1-6-4)

1(0-2-1)
3(0-40-0)
3(0-40-0)

1(0-2-1)
6(0-40-0)
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2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
8
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 8 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
09-111-313
เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Drawing
09-111-414
วิธีการทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรโยธา
Computer Methods for Civil Engineers
09-111-415
การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา
Computer Application in Civil Engineering
09-111-416
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
Prestressed Concrete Design
09-111-417
การออกแบบอาคาร
Building Design
09-111-418
การออกแบบโครงสรางตานทานแผนดินไหว
Earthquake Resistant Structure Design
09-112-405
ปฐพีพลศาสตรเบื้องตน
Introduction to Soil Dynamics
09-112-406
ธรณีเทคนิคเชิงรถไฟ
Railway Geotechnics
09-112-407
การทดสอบทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
Geotechnical Engineering Testing
09-112-408
ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง
Advanced Soil Mechanics
09-112-409
การออกแบบฐานรากลึก
Deep Foundation Design
09-112-410
การปรับปรุงดินทางวิศวกรรม
Soil Improvement in Engineering
09-112-411
กลศาสตรของดินไมอิ่มตัวดวยน้ํา
Unsaturated Soil Mechanics
09-113-403
วิศวกรรมขนสง
Transportation Engineering
09-113-404
การออกแบบผิวทาง
Pavement Design
09-113-405
วิศวกรรมจราจร
Traffic Engineering

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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09-113-406
09-114-301
09-114-403
09-114-404
09-114-405
09-114-406
09-114-407
09-115-405
09-115-406
09-116-304
09-116-405
09-117-409

การวางแผนการขนสงในเมือง
Urban Transport Planning
สัญญา ขอกําหนด และการประมาณราคางานกอสราง
Contracts, Specifications, and Cost Estimation
การตรวจงานวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Inspection
กฎหมายสําหรับวิศวกรโยธา
Laws for Civil Engineers
เทคนิคและเครื่องมือในงานกอสราง
Construction Techniques and Equipment
วิศวกรรมงานกอสราง
Construction Engineering
วิธีและเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง
Construction Methods and Equipments
วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
Water Resources Engineering
การสํารวจเพื่อการกอสราง
Construction Surveying
การสํารวจเสนทาง
Route Surveying
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา
Special Topics in Civil Engineering

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที่เปดสอน
ในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาภาษา (1)
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (1)
01-001-203
เคมีพื้นฐาน
01-002-101
ฟสิกส 1
01-003-101
คณิตศาสตร 1
09-111-101
เขียนแบบวิศวกรรม
ภาคการศึกษาที่ 2
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาภาษา (2)
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (2)
01-002-102
ฟสิกส 2
01-003-102
คณิตศาสตร 2
09-111-102
วัสดุวิศวกรรม
09-111-103
กลศาสตรวิศวกรรม
09-211-104
การโปรแกรมคอมพิวเตอร

3(T-P-E)
1-2(T-P-E)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
รวม 18-19 หนวยกิต
3(T-P-E)
0-1(T-P-E)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
รวม 19-20 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
UU-VWX-YZZ

01-003-203
09-111-205
09-112-201
09-115-201
09-115-202
09-117-201
09-111-206

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณิตศาสตร 3
ความแข็งแรงของวัสดุ
ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกรโยธา
ชลศาสตร
ปฏิบัติการชลศาสตร
การฝกทักษะทางวิศวกรรมโยธา
เทคโนโลยีคอนกรีต
รวม

3(T-P-E)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
2(0-6-2)
3(2-3-5)
21 หนวยกิต

รวม

3(3-0-6)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
22 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
01-022-001
พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) (1)
09-116-201
การสํารวจ
09-116-202
ปฏิบัติการสํารวจ
09-111-207
ทฤษฎีโครงสราง
09-111-208
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
09-112-202
ปฐพีกลศาสตร
09-112-203
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
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ปการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาภาษา (3)
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาคณิตศาสตร
UU-VWX-YZZ
กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป) (2)
09-115-303
อุทกวิทยา
09-116-303
การฝกงานสํารวจภาคสนาม
09-111-309
การวิเคราะหโครงสราง
09-111-310
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
09-111- YZZ
กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม (1)
รวม

3(T-P-E)
3(T-P-E)
3(T-P-E)
2(2-0-4)
1(0-6-1)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
3(T-P-E)
22 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 3
สําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา
ภาคการศึกษาที่ 2
UU-VWX-YZZ

กลุมวิชาภาษา (4)
3(T-P-E)
สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต
3(3-0-6)
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
4(3-3-7)
วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-7)
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
การเตรียมความพรอมการฝกประสบการณวิชาชีพทาง
1(0-2-1)
วิศวกรรมโยธา
กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม (2)
2-3(T-P-E)
หมวดวิชาเลือกเสรี (1)
3(T-P-E)
รวม 21-22 หนวยกิต

09-111-312
09-111-311
09-112-304
09-117-302
09-117-303
09-114- YZZ
UU-VWX-YZZ

ภาคฤดูรอน สําหรับนักศึกษาที่เลือกแผนฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา
09-117-304
การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 1
3(0-40-0)
รวม
3 หนวยกิต
สําหรับนักศึกษาที่เลือกแผนสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
ภาคการศึกษาที่ 2
UU-VWX-YZZ

09-111-312
09-111-311
09-112-304
09-117-302
09-114- YZZ
UU-VWX-YZZ

กลุมวิชาภาษา (4)
สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
วิศวกรรมฐานราก
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม (2)
หมวดวิชาเลือกเสรี (1)
รวม
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3(T-P-E)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
1(1-0-2)
2-3(T-P-E)
3(T-P-E)
20-21 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 4
สําหรับนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา
ภาคการศึกษาที่ 1
09-113-401
09-113-402
09-114-402
09-115-404
09-117-405
09-11X- YZZ
UU-VWX-YZZ

วิศวกรรมการทาง
การทดสอบวัสดุการทาง
วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
วิศวกรรมชลศาสตร
โครงงานวิศวกรรมโยธา
กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม (3)
หมวดวิชาเลือกเสรี (2)

3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-6-4)
2-3(T-P-E)
3(T-P-E)
รวม 18-19 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
09-117-406
การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 2
รวม

3(0-40-0)
3 หนวยกิต

สําหรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
ภาคการศึกษาที่ 1
09-113-401
09-113-402
09-114-402
09-115-404
09-117-405
09-117-407
09-11X- YZZ
UU-VWX-YZZ

วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
การทดสอบวัสดุการทาง
1(0-3-1)
วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
3(3-0-6)
วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0-6)
โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(1-6-4)
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
1(0-2-1)
กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม (3)
2-3(T-P-E)
หมวดวิชาเลือกเสรี (2)
3(T-P-E)
รวม 19-20 หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
09-117-408
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
รวม

6(0-40-0)
6 หนวยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
UU-VWX-YZZ
UU หมายถึง คณะ หรือ วิทยาลัย
01 คือ คณะศิลปศาสตร
02 คือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
05 คือ คณะบริหารธุรกิจ
09 คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
สําหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
V
หมายถึง สาขา
0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป
3 คือ สาขาภาษาตางประเทศ
WX หมายถึง กลุมวิชา/วิชายอย
10 หมายถึง กลุมวิชาภาษา
11 คือ รายวิชาภาษาไทย
12 คือ รายวิชาภาษาอังกฤษ
13 คือ รายวิชาภาษาจีน
14 คือ รายวิชาภาษามลายู
15 คือ รายวิชาภาษาญี่ปุน
16 คือ รายวิชาภาษาเกาหลี
17 คือ รายวิชาภาษาฝรั่งเศส
18 คือ รายวิชาภาษาเยอรมัน
20 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
21 คือ รายวิชามนุษยศาสตร
22 คือ รายวิชาสังคมศาสตร
30 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
31 คือ รายวิชาวิทยาศาสตร
32 คือ รายวิชาเทคโนโลยี
40 หมายถึง กลุมวิชาคณิตศาสตร
50 หมายถึง กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
ZZ หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชาในกลุมวิชา/วิชายอย
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สําหรับหมวดวิชาเฉพาะ
V
หมายถึง สาขา
0 คือ สาขาศึกษาทั่วไป
1 คือ สาขาวิศวกรรมโยธา
2 คือ สาขาวิศวกรรมไฟฟา
WX หมายถึง สาขาวิชา (หรือกลุมวิชา)/วิชายอย
00 หมายถึง กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
01 คือ วิชายอยเคมี
02 คือ วิชายอยฟสิกส
03 คือ วิชายอยคณิตศาสตร
10 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
11 คือ วิชายอยวิศวกรรมโครงสราง
12 คือ วิชายอยวิศวกรรมธรณีเทคนิค
13 คือ วิชายอยวิศวกรรมขนสง
14 คือ วิชายอยวิศวกรรมบริหารงานกอสราง
15 คือ วิชายอยวิศวกรรมแหลงน้ํา
16 คือ วิชายอยวิศวกรรมสํารวจ
17 คือ วิชายอยเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ
Y
หมายถึง ปที่ควรศึกษาหรือระดับการศึกษา
0 คือ แทนรายวิชาที่ไมกําหนดชั้นปที่ควรศึกษา อาจจะศึกษาในชั้นปใดก็ได
ในระดับปริญญาตรี
1 คือ แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปที่ 1
2 คือ แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปที่ 2
3 คือ แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปที่ 3
4 คือ แทนรายวิชาที่ควรจะศึกษาในชั้นปที่ 4
ZZ หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชาในกลุม วิชา/วิชายอย
ความหมายของรหัสหนวยกิตและการจัดชั่วโมงเรียน
C(T-P-E)
C
T
P
E

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

จํานวนหนวยกิตของรายวิชานั้น
จํานวนชั่วโมงเรียนภาคทฤษฎี
จํานวนชั่วโมงเรียนภาคปฏิบัติ
จํานวนชั่วโมงการคนควานอกเวลา
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รายละเอียดคําอธิบายรายวิชา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การฝกทักษะการใชภาษาไทยดานการฟง
การพูด การอาน และการเขียน การอานและการฟงเพื่อจับใจความสําคัญ การสื่อ
ความคิดดวยการพูดและการเขียน และการประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อผสมในการ
นําเสนอ
Thai language skills needed for communication; skill practice in
listening, speaking, reading, and writing; reading and listening for main
idea; speaking and writing to express ideas; applications of multimedia
technology in presentation
01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Reading Skills
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ประเภทของวรรณกรรมไทย การใชภาษาแบบตรงไปตรงมา ภาษาโดยนัยและ
ภาษาอุปมาอุปมัย กลยุทธในการถอดความ วิเคราะห สังเคราะห สรุป และ
ประเมินคาวรรณกรรมไทย การฝกทักษะในการอานตํารา นิยาย บันเทิงคดี
และสารคดี ความแตกตางระหวางการอานออกเสียงกับการอานไมออกเสียง
เทคนิคในการอานแบบเร็ว การใชหองสมุดและสื่อตาง ๆ เพื่อการศึกษาคนควา
Thai literary genres; denotative, connotative and figurative language;
strategies in paraphrasing, analyzing, synthesizing, summarizing, and
evaluating Thai treatises; practicing reading skills for textbook, novel,
fiction and non-fiction pieces; differences between reading aloud and
silent reading; speed reading techniques; the use of library and media
resources for individual study
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01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Writing Skills
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: สํานวนและรูปแบบการเขียนภาษาไทย การพัฒนาทักษะในการเขียนบทความ
ขอความ และเรียงความ เทคนิคในการเขียนวรรณกรรม เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี
บทละคร และรอยแกว หลักการและกลยุทธในการเขียนเชิงสรางสรรค เทคนิคใน
การราง การแกไข และการเรียบเรียง การฝกใหเกิดแนวคิดและรูปแบบสํานวน
โวหาร การพัฒนาทักษะในการเขียน
Thai writing styles and forms; writing skills development in articles,
paragraphs and short essays; writing techniques in particular form of
literature: short stories, fictions, non-fictions, plays, and poetry;
principles and strategies of creative writing; drafting, revising and
editing techniques; practicing to generate ideas and rhetorical styles;
practical skills development in writing
01-011-004 ศิลปะการพูด
3(3-0-6)
Art of Speaking
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ชนิดและรูปแบบของการพูด การพูดแบบไมตองเตรียม การพูดแบบกลอนสด
การพูดตามตนราง และการพูดจากความจํา การกลาวคําอวยพร การตอบรับและ
การปฏิเสธ การสัมภาษณ การเจรจาตอรอง การประมวลและเสนอแนวคิด
การพูดนําเสนอ กลยุทธในการแสดงปาฐกถา ทักษะในการใชกริยาทาทาง
และน้ําเสียง กริยามารยาทในการพูด
Types of speech delivery: impromptu, extemporaneous, manuscript,
and memorized speaking; greetings; accepting and refusing
complements, job interview; negotiation; organization and
presentation of ideas; presenting presentation; public speaking
strategies; skills in using gestures and tone; manners matter in speech
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01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Reading and Writing
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: รูปแบบของภาษาเขียนเอกสารและตําราทางวิชาการ ความรูพื้นฐานและทักษะ
ทางปญญาที่จําเปนในการอานและการเขียน วิธีการสืบคนขอมูลและการอางอิง
ทักษะในการคิดวิเคราะหในการตีความ ถอดความ วิเคราะห สรุป และประเมิน
เนื้อหาสาระในการอานเชิงวิชาการ การฝกปฏิบัติการเขียนในรูปแบบตาง ๆ งานที่
มอบหมายในการอานและเขียน
Language patterns of academic writing; basic knowledge and cognitive
skills related to academic reading and writing; retrieving information
and reference; critical thinking skills in interpreting, paraphrasing,
analyzing, summarizing, and evaluating academic reading; practicing
writing in various forms; class discussion, reading and writing
assignments
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English for Everyday Use
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง การพูด การอาน การเขียน และไวยากรณที่ไม
ซับซอน คําศัพทและสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน
English language skills: listening, speaking, reading and writing;
fundamental grammar; vocabulary and expressions in everyday use
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Communication Skills
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ทักษะการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ คําศัพทและไวยากรณที่จําเปนในการ
สื่อสาร การอานเรื่องสั้น การเขียนเพื่อสื่อความ
English listening, speaking, reading, and writing skills; vocabulary and
grammar necessary for communication; reading short passages; writing
to communicate
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01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การทักทาย การแนะนําตนเองและผูอื่น การกลาวลา การขอโทษ การขอบคุณ
การกลาวแสดงความรูสึกยินดีและเสียใจ การแสดงความคิดเห็น การนัดหมาย
การพูดโทรศัพท การซื้อขายและตอรองราคา การสั่งอาหาร การสอบถามและ
บอกทิศทาง
Greetings; introducing oneself and others; saying good bye;
apologizing; thanking; expressing feelings: congratulations, sympathy;
giving opinions; making an appointment; telephoning; purchasing and
bargaining; ordering food; asking and giving directions
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Reading Skills in English
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: กลยุทธในการอาน การหาหัวขอเรื่อง ประโยคใจความหลัก และรายละเอียด
สนับสนุน การใชพจนานุกรมภาษาอังกฤษ การเดาความหมายจากบริบท คําเติม
คําอางอิง การคาดการณและการทํานายขอความลวงหนา ขอเท็จจริงและความ
คิดเห็น การอานแบบเร็ว การลําดับเหตุการณ การตีความ
Reading strategies: identifying topics, main ideas, and supporting
details; using English-English dictionary; guessing the meaning using
contextual clues, affixes and references; previewing and predicting;
facts and opinions; speed reading; sequencing; inference
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01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
Writing Skills in English
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความคลายคลึงและความแตกตางระหวางภาษาพูดและภาษาเขียน การเขียน
ประโยค การเขียนเรียงความระดับยอหนา ประเภทของงานเขียน การกรอก
แบบฟอรม การเขียนจดหมายสวนตัว การบันทึกประจําวัน และการจดขอความ
โดยยอ การเขียนสรุปจากเรื่องที่อาน
Similarities and differences between spoken and written languages;
sentence writing; paragraph writing; types of written pieces: form
filling, personal letter writing, diary writing, and note-taking; writing a
summary from reading articles
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English for Work
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การอานประกาศรับสมัครงาน การเขียนประวัติสวนตัวและจดหมายสมัครงาน
การสัมภาษณงาน โครงสรางองคกร คําศัพทและสํานวนเพื่อการปฏิบัติงานและ
การสื่อสารในสํานักงาน การนําเสนอ
Reading job advertisements; writing resume and application letter; job
interview; organization chart; vocabulary and expressions for working
and communicating in offices; presentation
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01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
English for Science
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ลักษณะของภาษาและวจนิพนธที่ใชในบทความและตําราทางวิทยาศาสตร
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางและวากยสัมพันธ ภาษาวิชาการดาน
วิทยาศาสตร คําศัพทที่ใชทั่วไปในเอกสารตําราทางวิทยาศาสตร ลักษณะรูปแบบ
ของกรรมวาจกที่ใชในภาษาวิทยาศาสตร การฝกทําหมายเหตุประกอบภาพ
การฝกอานและอภิปรายกลุมเกี่ยวกับบทความทางวิทยาศาสตร
Linguistic and discourse features of scientific articles and texts; basic
knowledge of lexicon and morpho-syntactic structures; academic
language of science; common vocabulary in scientific texts; passive
structures in scientific language; practicing writing annotation of
diagrams; practicing reading scientific articles and group discussion
01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: พื้นฐานการใชภาษาจีนกลางในการสื่อสาร รูปแบบอักษรภาษาจีน การออกเสียง
ภาษาจีน โครงสรางประโยคภาษาจีนกลาง การวางตําแหนงคําและไวยากรณ
คํา ถอยคํา และสํานวนภาษาจีนกลางที่ใชในชีวิตประจําวัน
Basic of Mandarin for communication; Chinese characters; Pinyin
pronunciation; Mandarin sentence structure, word order, and
grammar; common Mandarin words, phrases and expressions for
everyday use
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01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Malay for Communication
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี คําที่ใชทั่วไปและการอานออก
เสียง คํา ถอยคํา โครงสรางประโยค และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนในการฟงและ
การสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตองความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับภาษามลายูและอักษรรูมี คําที่ใชทั่วไปและการอานออกเสียง คํา ถอยคํา
โครงสรางประโยค และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาใน
ชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง
Basic knowledge of Malay and Rumi alphabet; common words and
pronunciation; words, phrases, sentence structures, and grammar;
basic skills in listening and speaking for everyday conversation with
appropriate expressions
01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: รูปแบบอักษรฮิระงะนะ คาตาคะนะ และคันจิ การออกเสียงภาษาญี่ปุน คํา
ถอยคําและประโยค ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวย
ถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง
Character sets used in Japanese language-Heragana, Katakana, and
Kanji; Japanese pronunciation; Japanese words, phrases, and
sentences; basic skills in listening and speaking everyday
conversation with appropriate expressions
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01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: อักษรฮันกึล การออกเสียงภาษาเกาหลี พยัญชนะและสระ การวางตําแหนงของ
คําและโครงสรางประโยค การใชถอยคําในภาษาเกาหลี ทักษะเบื้องตนในการฟง
และการสนทนาในชีวิตประจําวันดวยถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง
Hangul alphabet; Korean pronunciation; consonants and vowels;
word order and sentence structure; Korean phrases; basic skills in
listening and speaking everyday conversation with appropriate
expressions
01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
French for Communication
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การออกเสียงภาษาฝรัง่ เศส คําและถอยคําธรรมดาทั่วไป หลักไวยากรณและ
โครงสรางประโยค ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวย
ถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตอง การฝกทักษะในการอานบทความและการเขียน
ขอความสั้น ๆ
French pronunciation; common French words and phrases; French
grammar and sentence structure; basic skills in listening and speaking
everyday conversation with appropriate expressions; practicing
reading simple articles and paragraph writing
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01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
German for Communication
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การออกเสียงภาษาเยอรมัน คําและถอยคําธรรมดาทั่วไป หลักไวยากรณและ
โครงสรางประโยค ทักษะเบื้องตนในการฟงและการสนทนาในชีวิตประจําวันดวย
ถอยคําและสํานวนภาษาที่ถูกตองการฝกทักษะในการอานบทความและการเขียน
ขอความสั้น ๆ
German pronunciation; common German words and phrases;
German grammar and sentence structure; basic skills in listening and
speaking everyday conversation with appropriate expressions;
practicing reading simple articles and paragraph writing
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม
3(3-0-6)
Morals and Ethics
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ธรรมชาติของชีวิต ความจําเปนที่มนุษยตองมีคุณธรรมจริยธรรม ความแตกตาง
ระหวางคานิยม คุณธรรม และจริยธรรม แนวคิดและทฤษฏีทางจริยธรรม
เปาหมายและหลักเกณฑการตัดสินตามหลักจริยธรรมและการตัดสินใจดวย
คุณธรรม ทฤษฎีและประเด็นปญหาทางจริยธรรมรวมสมัย ความเชื่อมโยง
ระหวางศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กฎเกณฑทางคุณธรรมและจริยธรรมและ
การประยุกตใชเนนความเขาใจและการปฏิบัติเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
Nature of life; moral and ethical essence of humans; the distinction
of values, morals and ethics; ethical concepts and ethical theories;
goal and criteria for ethical decision making and moral judgement;
ethical theories and contemporary issues; the connection of
religions, morals and ethics; ethical and moral criteria and
application for understanding and proper practice for peaceful coexistence
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01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Human Relations and Personality Development
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมการอยูรวมกันของมนุษย
การปรับปรุงตนเองเพื่อสรางมนุษยสัมพันธกับบุคคลในองคการและสังคม
มารยาททางสังคมและกิจกรรมนันทนาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
Basic knowledge of human relations; human behavior and social
interactions; self-improvement to create relationship within
organization and society; social manners and recreational activities;
personality development
01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยา รูปแบบของพฤติกรรม กระบวนการทาง
จิตวิทยาเพื่อการพัฒนามนุษย การรับสัมผัส การรับรู การเรียนรู เชาวนปญญา
อารมณ การจูงใจ บุคลิกภาพ และสุขภาพจิต ปจจัยทางจิตวิทยาและบทบาทของ
สังคมตอพฤติกรรมของมนุษย การปรับตัวเพื่อคุณภาพของชีวิต
Psychological theories and concepts; psychological aspects of
human behavior; psychological procedures for human development;
sensation, perception, learning, intelligence, emotion, motivation,
personality, and mental health; psychological factors and social
influences on human behavior; personal adjustments for quality of
life
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01-021-004 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย
3(3-0-6)
Human Essence and Fulfillment
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: รางกายและจิตวิญญาณ อัตตะบริขารสําหรับปจเจกชน ดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุข
สิ่งที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของมนุษยเกี่ยวกับ สภาวะจิต คุณธรรม ความเชื่อ
พฤติกรรม สันดาน รสนิยม คานิยม ภยันตราย ภัยพิบัติ ความปลอดภัย สุขภาพ
มลภาวะ ประเพณี สังคม และเทคโนโลยี ความรูและประสบการณของมนุษย
ในทางศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม ปรัชญา และประวัติศาสตร สถานะทางสังคม
และการแสวงหาความสุข
Body and mind; necessary articles for individual; indicators of wellbeing; impacts on human beings on mental status, morals, believes,
behavior, trait, taste, value, danger, disaster, safety, health,
pollutants, culture, community, and technology; human experiences
in art, music, literature, philosophy, and history; the status in society
and the need for happiness
01-021-005 สารัตถะแหงความงาม
3(3-0-6)
Beauty Matters
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ธรรมชาติของความงามตามภววิสัยและจิตวิสัย ความงามและรสนิยม ความงาม
ของมนุษย ความงามตามธรรมชาติและความงามสรางสรรค คุณคาของความ
งามและสุนทรียะในภาษา วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม นาฏศิลป และการละเลน
พื้นบาน สุขภาพกายและสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพ มารยาทงามตามคติของ
ไทยและการอยูรวมกันอยางมีความสุข
Nature of beauty, objective and subjective aspects; beauty and taste;
human beauty; natural beauty and constructed beauty; beauty and
aesthetic values in languages, literatures, music, visual art,
performing art, and folk entertainment; physical and spiritual wellbeing; health cares; Thai etiquette and peaceful co-existence
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มคอ.2

01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ
3(3-0-6)
Aesthetics in Art
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ลักษณะของศิลปะ ประเภทของงานศิลปะ รสนิยม คุณคาทางสุนทรียภาพ
เกี่ยวกับความงาม ความสละสลวย ความเปนเลิศ ความนาสลด โศกนาฏกรรม
ความตลกขบขัน และความเศราสลด ศิลปะวิจักษ คุณคาทางคุณธรรมและ
คุณคาทางปญญาของงานศิลปะ หลักการวินิจฉัยสุนทรียศาสตร ความสัมพันธ
ระหวางศิลปะกับวัฒนธรรม
The nature of art; classification of artwork; personal taste; aesthetic
evaluation in beauty, elegance, sublime, horrible, tragedy, comedy,
and dreariness; art interpretation; moral and cognitive values of art;
aesthetic judgment; culture and art interaction
01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Music for Life
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: พื้นฐานความรูที่จําเปนสําหรับดนตรี ดนตรีและสุนทรียศาสตร เนื้อหาและ
รูปแบบของดนตรีบริสุทธิ์ ดนตรีสากล และดนตรีเพื่อความบันเทิง ทักษะในการ
อานภาษาดนตรี การฝกหัดและเลนดนตรีเฉพาะชิ้น เทคนิคในการเลนดนตรี
การเลนดนตรีเปนกลุมวง การเลนและแสดงดนตรีในรูปแบบตาง ๆ
Basic elements of music; music and aesthetics; contents and forms
of classical music, popular music and music for entertainment; music
reading skills; individual practice and performing a particular
instrument; playing techniques; ensemble playing; recital and
performances of a variety forms of music
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มคอ.2

01-021-008 ศิลปะการเลนเงา
3(3-0-6)
Art of Shadow Play
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ประวัติของศิลปะการเลานิทานโดยการเลนเงา ลักษณะการเลนเงาในวัฒนธรรม
ทองถิ่นของประเทศตาง ๆ การเลนเงาและการสืบทอดวัฒนธรรมการเลนเงาจาก
ตุรกี รูปแบบการเลนเงาในจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต องคประกอบ
ของการเลนหนังในภาคใตของไทย นายหนัง ลูกคูและมโหรี รูปหนัง และนิทานบท
กลอน รูปแบบการเลนหนังในสังคมปจจุบัน
History of storytelling and art performance using opaque;
characteristics of shadow play in various cultures; the Ottoman
shadow play and its Turkish descendants; forms of shadow play in
China and the Southeast Asian countries; elements of Nang, the
shadow play in the South of Thailand: the principal, the gamut of
tones, puppet figures, and the repertoire scripts; pattern of Nang
performance in contemporary society
01-021-009 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
Human Relations for Living
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ การประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยา
ในการสรางความสัมพันธของมนุษยทั้งในชีวิตสวนตัวและการทํางาน เทคนิคของ
การสรางทัศนะดานมนุษยสัมพันธ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสรางความสัมพันธ
และปญหาที่เกี่ยวของ
Meaning and importance of human relations; applications of
psychological theories in developing human relations in life and
work; skill-building techniques in human relations; influential factors
and related problems
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มคอ.2

01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
3(3-0-6)
Life Style Enhancement
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: สุขภาวะองครวม ชีวิตกับสิ่งแวดลอม ทักษะชีวิตกับการพัฒนาจิตสาธารณะ
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถิ่น พหุวัฒนธรรมกับวิถีประชาธิปไตย
การเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
Holistic well-being; life and environment; life skills and the
cultivation of public minded value; sufficiency economy and folk
wisdom; pluralism and democratic ways of life; life-long learning for
sustainable development
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม
3(3-0-6)
Citizen and Public Consciousness
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: องคความรูเกี่ยวกับความเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย กติกาทางสังคม
สิทธิมนุษยชน การยอมรับความหลากหลายและความแตกตาง ความรับผิดชอบ
ตอสังคม หลักความเสมอภาค และพึ่งพาตนเอง จิตสาธารณะและจิตสํานึกทาง
ศีลธรรมของพลเมืองโดยใชกระบวนการเรียนรูดวยกิจกรรมและการปฏิบัติ
Knowledge of being good citizen in democracy; social regulations;
human rights; recognition of diversity and difference; social
responsibility; equality and self-reliance; public mind and moral
consciousness of citizen by learning and practicing good manners
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มคอ.2

01-022-002 สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
Society and Government
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: วิวัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองของไทย อํานาจอธิปไตยและ
รูปแบบการปกครอง การปกครองแบบประชาธิปไตย แนวความคิด ทฤษฎี
และอุดมการณทางการเมือง สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ปจจัย
เกื้อหนุนและปญหาอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเมือง
Development of Thai politics and government; sovereignty and
forms of government; democratic government; political concepts,
theories, and ideology; political institutions and processes;
supporting factors and obstacles to social and political changes
01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม
3(3-0-6)
Society Culture and Civilization
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ชนิด บรรทัดฐาน สถานภาพและบทบาทของสังคม การสืบเสาะคนหาขอมูลทาง
ปรัชญา ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สภาพแวดลอม การเมือง กฎหมาย เศรฐษกิจ
และศาสนาที่มีบทบาทและผลกระทบตอสังคมทองถิ่นและสังคมโลก ประเพณีที่
เกิดขึ้นบนพื้นฐานของความคิด แนวคิด และความเชื่อของบุคคลในสังคม
ประเพณีเชิงวัตถุและประเพณีเชิงอวัตถุ ความสัมพันธระหวางประเพณีกับ
อารยธรรม องคประกอบในการยกระดับอารยธรรม เชนระดับทางการเมืองและ
องคกรตาง ๆ ในสังคม ระดับมาตรฐานของคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต
และกริยามารยาทของบุคคลในสังคม
Types, norms, status and role of societies; exploring philosophical,
historical, geographical, environmental, political, legal, economical,
and religious factors that affect societies locally and globally; culture
as the human thought, concept and belief; material and immaterial
culture; the relation between culture and civilization; factors leading
to the rise of civilization: level of political and social organization of
society, level of ethical and moral standards, integrity, and manners
of individuals in society
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มคอ.2

01-022-004

อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน
3(3-0-6)
Thai Civilization in Globalization Context
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความโดดเดนของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก อารยธรรมไทยยุคกอน
ประวัติศาสตรและอาณาจักรโบราณ สภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจไทยสมัย
สุโขทัยถึงปจจุบัน ผลดี ผลเสียของการพัฒนาประเทศตามกระแสโลก
และการปรับเปลี่ยนอารยธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน
The distinction of western and eastern civilizations; prehistoric Thai
history and the ancient kingdoms; Thai political, social and economic
development from Sukhothai up to contemporary period;
advantages and disadvantages of western-oriented development;
Thai culture adjustment in the globalization context

01-022-005

สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย
3(3-0-6)
Peace and Human Security
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความหมายและความสําคัญของสันติภาพและความมั่นคงของมนุษย ปญหา
สันติภาพและความมั่นคงของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การพัฒนาที่ยั่งยืน
ดานสันติภาพและความมั่นคงของมนุษยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต การวิจัยดาน
สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย
Concepts and definitions of peace and human security; problems of
peace and human security in Southeast Asia; sustainable
development of peace and human security in Southeast Asia;
research on peace and human security
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มคอ.2

01-022-006

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความเปนมาของชนชาติไทย สังคม เศรษฐกิจและการปกครองของไทย ศาสนา
ประเพณีไทย ภาษาและวรรณกรรมไทย ทัศนศิลป หัตถกรรม นาฏศิลปและ
ดนตรีไทย อาหารไทย วัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญาไทย
History of Thai ethnic; Thai society, economic and government;
religions; Thai traditions; Thai language and literatures; visual arts;
handicrafts; Thai classical dances and music; Thai food; Thai folk
cultures and wisdom

01-022-007

กฎหมายและระบบของกฎหมาย
3(3-0-6)
Law and Legal Systems
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง ประมวลกฎหมายอาญา ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย กฎหมายเฉพาะเรื่องและกฎหมายพิเศษตาง ๆ
Categories of law; international and Thai legal systems; constitutional
law and administrative law; criminal code, civil and commercial
code; consumer protection law; real estate law; special law
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มคอ.2

01-022-008 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ประวัติศาสตร สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาของประเทศอาเซียน ความหลากหลาย
ทางการเมืองและวัฒนธรรม ศาสนาและประเพณีที่โดดเดน ลักษณะพื้นที่
ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดลอม ความขัดแยงและการรวมมือระหวาง
ประเทศอาเซียน สังคมสมัยใหมและความเปนสากล การพัฒนาและความรวมมือ
ของอาเซียนดานการเกษตร อุตสาหกรรม และการคา ระบบเศรษฐกิจของอาเซียน
พัฒนาการของประชาคมอาเซียน บทบาทของอาเซียนกับภูมิภาคอื่น
History, sociology, and anthropology of ASEAN countries; political and
cultural diversity; religious and the prominent traditions; landforms,
natural resources, and environment; conflicts and cooperation of
ASEAN countries; modernization and globalization; agricultural,
industrialized and merchandized cooperation and development;
ASEAN economic system; ASEAN Community development; roles of
ASEAN on other regions
01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Life and Sufficiency Economy
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความเปนมาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิวัฒนาการของโครงสรางระบบ
เศรษฐกิจไทย การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตและชุมชน
การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว
และชุมชน โครงการพระราชดําริและการนํามาใชในภาคธุรกิจการเกษตรและ
อุตสาหกรรม กรณีศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
Background of the philosophy of sufficiency economy; development
of Thai economy structure; sufficiency economy applications for
living in a family and in community; good governance practices in
organizations; developing sufficiency economy in individual, family
and community level; royal-initiated projects and their applications in
agribusiness and industrial sectors; case study of sufficiency economy
in community
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มคอ.2

01-022-010 ชุมชนศึกษา
3(3-0-6)
Community Studies
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: แนวคิดในการศึกษาชุมชน เทคนิคและวิธีการศึกษาชุมชน เครื่องมือในการศึกษา
ชุมชน กระบวนการศึกษาชุมชนในเรื่องของสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสาธารณสุขของชุมชน
การวิเคราะหชุมชน การวางแผนชุมชน การเขียนโครงการพัฒนาชุมชน
Concepts in community studies; techniques and ways of community
studies; tools used for community studies; process of community
studies involving the physical environment, history, economy, society,
politics, culture, and public health; community analysis; community
planning; creating the community development project
01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
3(3-0-6)
Southern Cultures and Traditions
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: อัตลักษณของชาวใต ภาษาพื้นเมือง สําเนียงภาษา วัฒนธรรม คติชนและความเชื่อ
ภูมิปญญาทองถิ่น ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนาของสังคมไทยมุสลิมและไทย
พุทธ เทศกาลเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง การอนุรักษและรักษาประเพณีของชาวใต
ในยุคปจจุบัน ทัศนศึกษาและกิจกรรม
Identity of the Southerner: indigenous language, dialects, cultures
and beliefs, folklore and folk wisdom, tradition and sacred activities;
Muslim and Buddhist communities in the South; festivals and folk
entertainment; the conservation of southern traditions in
contemporary contexts; field studies and working activities
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มคอ.2

01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economics for Everyday Use
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร อรรถประโยชน การตัดสินใจ และตนทุนคา
เสียโอกาส บทบาทของรัฐบาลและองคกรทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ การพิทักษ
สิทธิ์และผลประโยชนของผูบริโภค เศรษฐกิจครัวเรือน การเปนผูประกอบการ
การเงินและการธนาคาร และกลไกราคากับการประยุกตในชีวิตประจําวัน
General knowledge of economics; utility, decision making, and
opportunity cost; roles of government and economic organization in
economic systems; consumer rights and benefits protection;
household economy; entrepreneur; finance and banking; price
mechanism and applications in everyday situations
05-022-013 การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurship
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความทาทาย ทิศทาง และลักษณะการลงทุนเปนผูประกอบการ สภาพสังคมและ
มนุษยที่มีผลเกี่ยวของกับการดําเนินการธุรกิจ การบริหารจัดการและภาวะผูนํา
เทคนิคการตลาด การโฆษณาและการขาย ระบบและหลักการบัญชี ระบบ
การเงินสําหรับธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ
Challenges, trends and characteristics of entrepreneur venture; social
and human factors necessary to opening and operating a business;
management and leadership; marketing techniques; advertising and
sales; accounting principles and systems; business finance; writing a
business plans
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05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Planning
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน กระบวนการวางแผนทางการเงิน
การบริหารรายได รายจายและภาระหนี้สิน การออมและทางเลือกการลงทุน
การวางแผนประกัน การวางแผนการศึกษาบุตร การวางแผนเพื่อการเกษียณ
การเตรียมความพรอมกอนลงทุน
Concept of financial planning; financial planning process; income,
expenditure and debt management; saving and alternatives in
investment; insurance planning; children education planning; financial
planning for retirement; preparation before investing
02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Great Moments in Science
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การศึกษาคนควาเกี่ยวกับปรากฏการณที่สําคัญในคริสตศตวรรษที่ผานมาเกี่ยวกับ
การคนพบ การทดลอง สิ่งประดิษฐ เอกสารงานวิจัย และนักวิทยาศาสตร เชน รังสี
แกมมา ทฤษฎีควอนตัม การจัดกลุมเลือดของมนุษย เอกซเรย ทฤษฎีความอลวน
ทฤษฎีสัมพันธภาพ ยาโนฝะเคน รัทเทอรฟอรดและอตอม รังสีคอสมิค วิตามิน ยุค
ของไฟฟา เพนนิซิลิน ทฤษฎีเกม การแยกอะตอมของเฟอรมี ระเบิดปรมาณู การ
กอตั้งองคกรอนามัยโลก ไฟฟาพลศาสตรเชิงควอนตัม ดีเอนเอ ไวรัสเอดส อนุภาค
มูลฐานในดวงอาทิตย
General survey of the great discoveries, experiments, inventions,
publications, and people in the last century such as Gamma-rays,
Quantum theory, human blood types, X-ray, Chaos theory, Theory of
Relativity, Novocain, Rutherford and atom, cosmic rays, vitamins, the
electric age, Penicillin, Game theory, Fermi splits the atom, atomic
bomb, WHO established, Quantum electrodynamics, DNA, AIDS virus,
solar neutrinos captured
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02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล
3(3-0-6)
Man and Biosphere
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: วัฏจักรและรูปแบบของชีวมณฑล รูปแบบความหลากหลายทางชีวภาพ ประเภท
ของระบบนิเวศ แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษชีวมณฑล ธรรมชาติของระบบนิเวศ
แหลงพลังงานธรรมชาติ วัฏจักรทางชีวธรณีเคมี ประชากรโลกและกลุมที่อยู
อาศัย ตัวประกอบที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเนื่องจากธรรมชาติและ
มนุษย การสรางสรรคและอนุรักษสุขภาวะสิ่งแวดลอมเพื่อมนุษย
Cycles and patterns of biosphere; patterns of biodiversity; ecosystem
types; concepts of biosphere reserve; nature of ecosystems; natural
energy resources; biogeochemical cycles; global population and
communities; natural and human factors effecting biotic changes;
creating and maintaining a healthy environment for human beings
02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี
3(3-0-6)
Man and Chemical Products
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ธาตุและสารประกอบ ความสัมพันธระหวางสารเคมีกับชีวิตมนุษย ผลิตภัณฑทํา
ความสะอาด สารเคมีที่ปนเปอนในอาหารและสารเติมในอาหาร ยาและสารเสพติด
เครื่องสําอาง สารเคมีที่ใชในการเกษตร สารกัมมันตรังสีและผลิตภัณฑปโตรเคมี
ผลกระทบของสารเคมีกับมวลมนุษย
Elements and compounds; the relationship between chemical agents
and human life, cleaning products; contaminated food and food
additives; drugs and addictions; cosmetics; agro-chemical products;
radioactive agents and petrochemical products; impacts of chemical
agents on human beings
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02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Man and Environment
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางธรณีและสิ่งทําลายดิน บรรยากาศ
และมลพิษทางอากาศ น้ําและมลพิษทางน้ํา สารปราบศัตรูพืช สารปนเปอนอาหาร
การวิเคราะหระบบของประชากร ชุมชน และสิ่งแวดลอม ทัศนศึกษาเชิงนิเวศ
Ecological systems; natural resources; geologic natural resources and
geo-hazards; the atmosphere and air pollution; water and water
pollution; pesticides; food additives; population, community, and
environment systems analysis; eco field trip required
02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resources Management
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพนื้ ฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ มลพิษสิ่งแวดลอม
การปองกันและแกไขมลพิษ มลพิษกับปญหาสุขภาพ กฎขอบังคับเกี่ยวกับ
ผลกระทบทางสิ่งแวดลอม การจัดการสิ่งแวดลอมแบบผสมผสานและการพัฒนา
อยางยั่งยืน
Basic knowledge of environment and resources management;
principles of ecology and natural balance; classifications of natural
resources and their conservation; environmental pollution; preventing
and solving pollution problems; pollution and health problems; law
and regulations related to environmental impacts; integrated
environmental management and sustainable development
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02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ
3(3-0-6)
Natural Resource Sustainability
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: แนวคิดในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ หลักการความยั่งยืน มลพิษสิ่งแวดลอม
และผลกระทบตอสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
การตัดสินใจและหลักจริยธรรมที่เกี่ยวของกับการออกแบบความยั่งยืน
พลังงานหมุนเวียนและแหลงพลังงานที่ยั่งยืน อัตราการใชพลังงานของชาติ
และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
Concepts of natural resources conservation; principles of
sustainability; environmental pollution and social impacts;
sustainable management of natural resources; decision making and
ethical issues related to sustainable design; renewable energy and
sustainable energy resources; national energy consumption and
renewable energy development
02-031-007 ยาและสารเสพติด
3(3-0-6)
Drugs and Narcotics
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การสํารวจสืบคนการใชยาในทางที่ผิดและการติดยาในสังคมของเรา ชนิดของสาร
เสพติดและยาที่นํามาใชผิดประเภท สาเหตุและปจจัยเสี่ยงของการติดยาและสาร
เสพติด วิทยาศาสตรของสภาวะการติดยาในเชิงประสาทวิทยาเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางยา สมอง และพฤติกรรม อาการและสัญญาณแสดงของ
การติดยาและสารเสพติด การเยียวยารักษาการติดสารเสพติดโดยวิธีการใชยา
การขับสารพิษ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและจิตสํานึก การใชชีวิตปลอดสิ่ง
เสพติด
Investigation in drug abuse and addiction facts in our society; types of
additive substances and drugs commonly abused; case and risk
factors of drug abuse and addiction; neuroscience approach of
addiction: the relations of drugs, brain and behavior; symptoms and
signs of drug abuse and addiction; addiction treatments by
medication, detoxification, behavioral and cognition therapy; living a
drug-free life
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02-031-008 ของเสียและมลภาวะ
3(3-0-6)
Waste and Pollution
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: แหลงกําเนิดของของเสียและลักษณะสมบัติ ของเสียที่ยอยสลายไดและยอยสลาย
ไมไดทางชีวภาพ ของเสียที่เปนอันตรายและไมเปนอันตราย การลดละเวน
การใชซ้ํา และการแปรรูปของเสีย แหลงของมลภาวะและสารมลภาวะ แหลงแพร
มลภาวะในเชิงฟสิกส เคมีและชีวะ มลภาวะทางทัศนียภาพและมลภาวะทางเสียง
สารมลภาวะที่เปนของแข็ง ของเหลว และกาซ สารมลภาวะที่ยอยสลายไดและ
ยอยสลายไมไดทางชีวภาพ มลภาวะที่เกิดจากฝมือของมนุษย ผลกระทบของของ
เสียและมลภาวะตอสุขภาพ สังคมปลอดของเสียในฐานะที่เปนดัชนีบงชี้
ความเปนอริยะ
Waste sources and its properties; biodegradable and nonbiodegradable waste; hazardous waste and non-hazardous waste;
waste reduce, reuse, and recycle (3Rs); sources of pollution and
pollutants; physical, chemical and biological sources of waste
exposure; visual and noise pollution; solid, liquid and gaseous
pollutants; biodegradable and non-biodegradable pollutants;
pollutants from human activities; impacts of waste and pollution on
health; waste free society as an index of civilization
02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
Alternative Energy Resources
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: แหลงพลังงานทางเลือก พลังงานแสงอาทิตย ความรอนใตพิภพ ชีวมวล น้ําขึ้นน้ํา
ลง ไฟฟาจากพลังน้ํา ลมและคลื่น ระบบและกระบวนการที่ใชในการเปลี่ยนรูปของ
พลังงาน เทคโนโลยีการผลิตพลังงาน ขอดีขอเสียของพลังงานทางเลือก
การจัดเก็บพลังงาน
Sources of alternative energy; solar, geothermal, biomass, tidal,
hydroelectric, wind, and wave energy; systems and methods of
energy conversion; energy production technology; advantages and
disadvantages of alternative energy; energy storages
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01-032-001

สารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
Information Technology for Study Skills
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การประยุกตใชคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ แหลงสารสนเทศ วิธีแสวงหา
สารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ การเรียบเรียงและนําเสนอ
สารสนเทศ การเก็บรวบรวมขอมูลและการจัดการฐานขอมูล จริยธรรมและระบบ
ปองกันขอมูลสารสนเทศ การฝกฝนและการประยุกตใชระบบสารสนเทศ
Computer applications and information systems; information sources;
information searching; information analysis and synthesis, information
composition and presentation; data collection and database
management; ethics and information protection; hands-on practice
and information system applications

02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Technology
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ฮารดแวร ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล และเครือขายคอมพิวเตอร
การประยุกตใชสารสนเทศในองคการ เทคนิคการโปรแกรม การพัฒนาระบบ
การออกแบบฐานขอมูล อีเมล การใชเบราวเซอรและโปรแกรมคนหา เครือขาย
สังคม คลาวดคอมพิวติ้ง การออกแบบเว็บ และการโปรแกรมเว็บ การใชเครือขาย
คอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสาร การฝกปฏิบัติและการประยุกตใชงาน
Hardware, software, data processing, and computer network;
information applications for organization; programming techniques,
systems development, database design, e-mail, uses of browsers and
search engines; social network, Cloud computing, web design, and
web programming; using computer networks for communication;
hands-on practice in computer applications
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02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics for Everyday Use
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ระบบจํานวน คณิตศาสตรพื้นฐานและการนําไปใช เชน เศษสวน ทศนิยม
อัตราสวน รอยละ การชั่งตวงวัด การแปรผัน พื้นที่และปริมาตร เรขาคณิต
วิเคราะห สมการเชิงเสนและกราฟ อัตราสวนตรีโกณมิติ ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรกับการนําไปใชในชีวิตประจําวัน
Number system; basic mathematics and applications: fractions,
decimals, ratios and percentage; weights and measurements;
variation; area and volume; analytic geometry; linear equations and
graphs; trigonometric ratios; mathematical skills and process and
applications for everyday use
02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Beauty of Mathematics
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การมองเห็นและการตระหนักถึงความงามของคณิตศาสตรจากเนื้อหาสาระในเชิง
ศิลปะและสุนทรียะของคณิตศาสตร การรูจําแบบ จํานวนเฉพาะ ความสามารถ
ที่จะหารลงตัว ความสามารถถอดกรณท เลขคณิตมอดูลาร ทฤษฎีสุดทายของ
แฟรมา เลขฟบอนนาชี อัตราสวนทอง ทฤษฎีบทของปทาโกรัส สมมาตร ความไมมี
ที่สิ้นสุด แฟร็กทัล ปริภูมิทอพอโลยี การคนหาทรงตันเพลโตลําดับที่หก และภาพ
จินตนาการมิติที่สี่ เนนการอภิปรายในชั้นเรียนและการนําเสนอผลงานของ
นักศึกษา
Visualization and appreciation of the beauty of mathematics through
selected topics concerning art and aesthetics of mathematics: pattern
recognition, prime numbers, divisibility, rationality, modular
arithmetic, Fermat's Last Theorem, Fibonacci Numbers, Golden Ratio,
Pythagorean Theorem, symmetry, infinity, fractals, topological spaces,
hunting for a Sixth Platonic Solid, and visualizing the fourth
dimension; emphasizing on class discussion and student presentation
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02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร
3(3-0-6)
Mathematics for Arts
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ระบบจํานวน พื้นฐานเบื้องตนของพีชคณิต อสมการและสมการเชิงเสน การชั่ง
ตวง วัด สัดสวนและรอยละ กําไรขาดทุน การแปรผัน ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรกับการนําไปใช
Number system; algebraic preliminaries; inequality and linear
equation; weights and measurements; proportion and percentage;
gain and loss; variation; mathematical skill and process and their
application
02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
Mathematics for Business
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ระบบจํานวน สัดสวนและรอยละ อสมการและสมการเชิงเสน กําไรขาดทุน
ดอกเบี้ย ภาษี คาเสื่อมราคา การประกัน คาบําเหน็จคานายหนา ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช
Number system; proportion and percentage; inequality and linear
equation; gain and loss; interest; taxes; depreciation; assurance;
commission; mathematical skill and process and their application
02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
Mathematics for Science
วิชาบังคับกอน:Prerequisite:ระบบจํานวน สมการพหุนาม ระบบสมการเชิงเสน อสมการและกราฟ ฟงกชัน
เลขชี้กําลังและฟงกชันลอการิทึม เรขาคณิตวิเคราะห ภาคตัดกรวย ตรีโกณมิติ
เมทริกซและการประยุกต ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรกับการนําไปใช
Number system; polynomial equation; system of linear equation;
inequality and graph; exponential function and logarithmic function;
analytic geometry; conic section; trigonometry; matrices and their
application; mathematical skill and process and their application
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02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Statistics for Everyday Use
วิชาบังคับกอน:Prerequisite:ความรูพื้นฐานทางสถิติ สถิติพรรณนา ความนาจะเปนและการแจกแจงความ
นาจะเปนของตัวแปรสุม การแจกแจงทวินามและการแจกแจงปกติ การประมาณ
คาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธและการวิเคราะหการถดถอย
การประยุกตสถิติในการใชงานทั่วไป
Foundations of statistics; descriptive statistics; probability and
probability distribution of random variables; binomial and normal
distributions; parameter estimation; hypothesis testing; correlation
and regression analysis; statistical applications for everyday use
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ
2(1-2-3)
Health and Well-Being
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความหมายและหลักการของสุขภาพและสวัสดิภาพ สุขภาพทางกายและจิตใจ
องคประกอบที่มีผลตอสุขภาพทางกาย ความจําเปนในการควบคุมสุขภาพทาง
อารมณและจิตใจ พิสัยของสวัสดิภาพเชน สภาพทางอาชีพ สภาพทางสังคม
สภาพทางทรัพยสินเงินทอง สภาพทางกายภาพ และสภาพทางชุมชน สุขภาพใน
แงกายภาพและจิตภาวะ ลําดับขัน้ ความตองการของมนุษยตามแนวคิดของมาส
โลว พฤติกรรมของมนุษยที่มีผลเกี่ยวของกับสุขภาพและสวัสดิภาพ
Meaning and principles of health and well-being; physical and mental
health; factors effecting physical health; essentials of emotional and
mental health; domains of wellbeing: career, social, financial,
physical, and community wellbeing; subjective and psychological
aspects of wellbeing; Maslow’s hierarchy of needs; contemporary
health and wellbeing consideration; human behavior related to
health and well-being
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01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย
2(1-2-3)
Thai Performing Art
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ประเภทของศิลปะการฟอนรําและละครรําของไทย ลักษณะรูปแบบของการขับ
รองและฟอนรําในภูมิภาคตาง ๆ ของไทย องคประกอบ ตัวละคร และการแตงกาย
สําหรับการเตนรําและฟอนรําในรูปแบบตาง ๆ เชน ละครรํา โขน ลิเก และลําตัด
รูปแบบการแสดงและเทคนิคของเพลงบอก การขับรองและฟอนรํามโนราห
การฝกทักษะในการขับรองและฟอนรําอยางใดอยางหนึ่งตามที่ถนัดเชนเพลงบอก
และมโนราห
Classifications of Thai dancing art and dance drama; styles patterns
and characteristics of Thai singing and dancing in various regions;
forms characters and costumes for Thai dancing in central region
such as dance drama, Khon, Like and Lumtad; performing styles and
techniques of impromptu duet and Manora dancing in southern
region; practical skills in performing particular kind of singing and
dancing such as impromptu duet and Manora
01-050-003 การรักษาสุขภาพ
2(1-2-3)
Health Care
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: หลักการทางสุขภาพกายและสุขภาพจิต อิทธิพลของจิตวิทยา สังคมและสิ่งแวดลอม
ที่มีผลตอสุขภาพและความอยูดีมีสุข ความสัมพันธระหวางสุขภาพกับชีวิต หลักการ
และวิธีการออกกําลังกาย การเลนกีฬา เกมส และการพักผอนหยอนใจ หลักการ
และวิธีการฝกสมาธิ การบําบัดโรคตามธรรมชาติ ธัญญาหารที่เปนประโยชนตอ
สุขภาพ ปญหาทางสุขภาพเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการยา การควบคุมน้ําหนัก
บุหรี่และสารเสพติด
A brief guide to physical and mental health; psychological,
sociological, and environmental factors on health and wellness;
interrelationship between health and life; principles and methods of
physical fitness, sport, games, and recreation; theories and practices of
meditation; natural therapy; macrobiotics and their effect on health;
health problems involving with food and nutrition, drugs, weight
control, smoking and other addictions
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01-050-004 ผูนํานันทนาการ
2(1-2-3)
Recreation Leadership
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูแ ละทักษะสําหรับผูนํานันทนาการ บทบาทของผูนําการติดตอสื่อสารระหวาง
บุคคลและองคกร ทฤษฎีแรงจูงใจและกระบวนการกลุม การเตรียมตัวเพื่อกิจกรรม
กลางแจงและการเดินทาง การบริหารจัดการนันทนาการเกี่ยวกับ การกําหนด
ตารางเวลา การตลาด งบลงทุน การเงิน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
การจัดการความปลอดภัยและความเสี่ยง
Foundational leadership knowledge and skills within the recreational
field; roles of leadership in interpersonal and organizational
communication; motivational theories and group dynamics; outdoor
activities and trips preparation; recreational management related to
scheduling, marketing, budgeting, financing, and facilities; safety and
risk management
01-050-005 กีฬาลีลาศ
2(1-2-3)
DanceSport
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: หลักการและการฝกปฏิบัติเทคนิคลีลาศแบบมาตรฐานและละติน ลักษณะและ
รูปแบบของดนตรีประกอบการลีลาศ ความสัมพันธระหวางดนตรีกับลีลาศ
องคประกอบของการลีลาศเกี่ยวกับการกาวเทา การทรงตัว การวางทา การเหนี่ยว
รั้ง และการกะเวลา การวางตัวและรูปแบบของการกาวเทา จังหวะและลีลา
ดุลยภาพระหวางการการทํางานของกลามเนื้อและหัวใจ กฎ กติกา มารยาทของ
กีฬาลีลาศ
Principles and practices in Standard and Latin Dances techniques; character
and style of music for dances; dance-music relationship; elements of
dances: footwork, poise, posture, hold, and timing; dance positions and
basic step patterns; rhythm and styles; a unique blended balance of cardio
and muscle; rules, regulations, and etiquettes
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01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ
2(1-2-3)
Leisure Cycling
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: แนะนําการขับขี่จักรยานเพื่อนันทนาการเนนจักรยานเพือ่ ความเพลิดเพลินและ
จักรยานภูเขา ความรูและทักษะในการใชจักรยานเพื่อความเพลิดเพลิน เพื่อใชสอย
และการกีฬาในสภาพเสนทางหลากหลาย เทคนิคและทักษะในการขับขี่เกี่ยวกับการ
เบรค การใหสัญญาณ การใชเกียร การถายน้ําหนัก และการขับขี่ลูเดี่ยว
การขับขี่อยางปลอดภัยบนทองถนนและทักษะในการขับขี่เปนกลุม กลไกของ
จักรยานและการบํารุงรักษา
Introduction to recreational riding with emphasis on leisure cycling
and mountain biking; knowledge and skills in using bicycles for
pleasure, utility, and sport under various route conditions; riding
techniques and skills: braking, signaling, gearing, weight transfer, and
single track riding; riding safety on open roadways and group riding
skills; bike mechanisms and bike maintenance
01-050-007 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมพลศึกษา การสรางเสริมสมรรถภาพ
ทางกาย การทํางานเปนทีม ระเบียบ กติกา มารยาท การจัดการและการ
ดําเนินการแขงขันโดยเลือกชนิดกีฬาตามความเหมาะสม
Basic knowledge; physical education activities; developing physical
fitness; team working; rules, regulations and etiquettes; organizing and
arranging selected sport competition
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01-050-008 ฟุตบอล
1(0-2-1)
Football
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging football
competition
01-050-009 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
Basketball
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging
basketball competition
01-050-010 ตะกรอ
1(0-2-1)
Takraw
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging takraw
competition
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01-050-011 ฟุตซอล
1(0-2-1)
Futsal
วิชาบังคับกอน:Prerequisite:ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging futsal
competition
01-050-012 แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
วิชาบังคับกอน:Prerequisite:ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging
badminton competition
01-050-013 วายน้ํา
1(0-2-1)
Swimming
วิชาบังคับกอน:Prerequisite:ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน ความปลอดภัยทางน้ํา การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท
Basic knowledge; basic skills practice; water safety; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging swimming
competition
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01-050-014 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
Volleyball
วิชาบังคับกอน:Prerequisite:ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging volleyball
competition
01-050-015 เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
วิชาบังคับกอน:Prerequisite:ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติทักษะพื้นฐาน การเลนเปนทีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย ระเบียบ กติกา มารยาท และการดําเนินการแขงขัน
Basic knowledge; basic skills practice; team playing; developing
physical fitness; rules, regulations, and etiquettes; arranging tennis
competition
01-050-016 กอลฟ
1(0-2-1)
Golf
วิชาบังคับกอน:Prerequisite:ความรูทั่วไปและทักษะในการเลนกอลฟ การพัฒนารางกายและอารมณจากการ
เลนกอลฟ วงสวิง การเลือกใชอุปกรณ การจับไมกอลฟ ทายืน และการวาง
ตําแหนงลําตัว การพัตกอลฟ การตีลูกสั้นและลูกยาว การตีลูกจากอุปสรรคและ
กรณีพิเศษ กฎกติกามารยาทของกอลฟ
General knowledge and skills of golf; physical and emotional benefit
from golf; golf swing; selection of golf equipments; proper grips,
stance, and alignment; stroke production for putting, short and long
game; hitting special shots; rules and etiquettes of golf
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01-001-203 เคมีพื้นฐาน
4(3-3-7)
Fundamentals of Chemistry
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: มวลสารสัมพันธและมูลฐานของทฤษฎีอะตอม คุณสมบัติของกาซ ของเหลว
ของแข็ง และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนศาสตรเคมี โครงสราง
ของอะตอม พันธะเคมี คุณสมบัติพิริออดิก สารเรพรีเซนทาทีฟ อโลหะ และ
โลหะแทรนซิชั่น เคมีอินทรียเบื้องตน ปฏิบัติการทดลองใหครอบคลุมทุกเนื้อหา
Stoichiometry and basis of atomic theory; properties of gases, liquids,
solids, and solutions; chemical equilibrium; ionic equilibrium;
chemical kinetics; electronic structure of atoms; chemical bonds;
periodic properties; representative elements; non-metals and
transition metals; basic organic chemistry; laboratory work to be
covered all topics
01-002-101 ฟสิกส 1
4(3-3-7)
Physics I
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: กลศาสตรของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน
ระบบของอนุภาค การหมุนของวัตถุแข็งเกร็ง คุณสมบัติของสสาร การสั่นและ
คลื่น ความรอน กลศาสตรของไหล การประยุกตหลักการทางฟสิกสและปฏิบัติการ
ทดลองใหครอบคลุมทุกเนื้อหา
Mechanics of particles and rigid bodies; force and motion, work and
energy, system of particles, rotational motion of rigid body; properties
of matter; vibrations and waves; heat; fluid mechanics; basic physics
applications and laboratory work to be covered all topics
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01-002-102 ฟสิกส 2
4(3-3-7)
Physics II
วิชาบังคับกอน: 01-002-101 ฟสิกส 1
Prerequisite: 01-002-101 Physics I
ไฟฟาเบื้องตน องคประกอบของแมเหล็กไฟฟา การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา
พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส วงจรไฟฟากระแสสลับ คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร
ฟสิกสยุคใหม การประยุกตหลักการทางฟสิกสและปฏิบัติการทดลองใหครอบคลุม
ทุกเนื้อหา
Basic electricity; elements of electromagnetism; electromagnetic
induction; fundamental electronics; A.C. circuits; electromagnetic
waves; optics; modern physics; basic physics applications and
laboratory work to be covered all topics
01-003-101 คณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
Mathematics I
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธและปริพันธของ
ฟงกชันคาจริงและฟงกชันคาเวกเตอร การประยุกตอนุพันธ รูปแบบยังไมกําหนด
เทคนิคในการหาปริพันธ การหาปริพันธเชิงตัวเลข
Vector algebra in three dimensions; limits and continuity;
differentiation and integration of real valued and vector valued
functions of a real variable; applications of derivative; indeterminate
forms; techniques of integration; numerical integration
01-003-102 คณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
Mathematics II
วิชาบังคับกอน: 01-003-101 คณิตศาสตร 1
Prerequisite: 01-003-101 Mathematics I
ปริพันธตามเสน พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงสองตัวแปร เวกเตอร เสน
ระนาบ และพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงหลายตัวแปรและ
การประยุกต
Line integral; polar coordinates; calculus of real valued functions of
two variables; vector, line, plane and surfaces in three-dimensional
space; calculus of real valued functions of several variables and their
applications
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01-003-203 คณิตศาสตร 3
3(3-0-6)
Mathematics III
วิชาบังคับกอน: 01-003-102 คณิตศาสตร 2
Prerequisite: 01-003-102 Mathematics II
สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการประยุกต อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ปริพันธ
ไมตรงแบบ ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง การกระจายอนุกรมเทยเลอร
และการประมาณคาฟงกชันมูลฐาน
Introduction to differential equations and their applications;
mathematical inductions; improper integrals; sequence and series of
real numbers; Taylor series expansions and approximation of
elementary functions
09-111-101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
Engineering Drawing
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การเขียนแบบอักษร การฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉายและภาพสามมิติ
การกําหนดขนาดและพิกัดความเผื่อ การเขียนภาพตัด ภาพชวยและแผนคลี่
การสเก็ต การเขียนแบบภาพแยกชิ้นและภาพประกอบ พื้นฐานการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยในการเขียนแบบ
Lettering; orthographic projection, orthographic drawing, and pictorial
drawing; dimension and tolerancing; section, auxiliary views and
development; freehand sketches, detail and assembly drawings;
basic computer aided drawing
09-111-102 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ และกระบวนการผลิต การประยุกตใชวัสดุ
วิศวกรรม ไดแก โลหะ พอลิเมอร เซรามิก และวัสดุผสม แผนภาพสมดุลเฟสและ
การนําไปใชประโยชน สมบัติเชิงกลและการเสื่อมสภาพของวัสดุ
Relationship between structures, properties, and production
processes; applications of engineering materials e.g. metals, polymers,
ceramics, and composites; phase equilibrium diagrams and their
interpretation; mechanical properties and materials degradation
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09-111-103 กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mechanics
วิชาบังคับกอน: 01-002-101 ฟสิกส 1
Prerequisite: 01-002-101 Physics I
ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวมและการแยกแรง โมเมนต แรงคูควบ
และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง แผนภาพวัตถุอิสระ
การวิเคราะหโครงขอหมุน คาน แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด แรงเสียดทาน
ศูนยถวง เซนทรอยด โมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่ หลักการงานเสมือน
เสถียรภาพของวัตถุ แนะนําพลศาสตรเบื้องตน
Two and three dimensional force systems; composition and
resolution of forces; moments, couples and equivalent force system;
equilibrium of particles and rigid bodies; free body diagrams; analysis
of trusses, beams, shear and bending moment diagram; friction;
centers of gravity, centroids; moments of inertia of plane areas;
method of virtual work; stability; introduction to dynamics
09-111-205 ความแข็งแรงของวัสดุ
4(4-0-8)
Strength of Materials
วิชาบังคับกอน: 09-111-103 กลศาสตรวิศวกรรม
Prerequisite: 09-111-103 Engineering Mechanics
แรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด สมบัติทางกล
ของวัสดุ แรงบิด แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนในคาน การโกง
ของคาน ภาชนะความดันผนังบาง การแปลงรูปความเคนระนาบ วงกลมมอร
สําหรับความเคนระนาบ ความเคนจากแรงกระทํารวมกัน การโกงเดาะของเสา
เกณฑของการวิบัติ
Forces and stresses; stresses and strains relationship; mechanical
properties of materials; torsion; shear and bending moment diagrams;
stresses in beams; deflection of beams; thin-walled pressure vessel;
plane stress transformation, Mohr’s circle for plane stresses;
combined stresses; buckling of columns; failure criterion
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09-111-206 เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-3-5)
Concrete Technology
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ความรูพื้นฐานเรื่องคอนกรีต สวนผสมของคอนกรีต ประเภทของปูนซีเมนต
คุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพของปูนซีเมนต คุณสมบัติของมวลรวม
สารผสมเพิ่ม การออกแบบสวนผสมคอนกรีต การผสม ลําเลียง เทและทําใหแนน
การบม คุณสมบัติของคอนกรีตสด คุณสมบัติของคอนกรีตในชวงเริ่มตน
คุณสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแลว การควบคุมคุณภาพคอนกรีต คอนกรีตชนิด
พิเศษ งานคอนกรีตในทางปฏิบัติ สารปอซโซลานและการประยุกตใชในงาน
คอนกรีต ปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี
Background of concrete; concrete ingredients; types of cement;
chemical and physical properties of cement; properties of aggregates;
admixtures; mix designs; mixing, handling, placing and compacting;
curing; properties of concrete in fresh state; properties of concrete in
early age state; properties of concrete in hardened state; quality
control of concrete; special concrete; concrete work in practice;
pozzolans and application in concrete work; practice of concrete
technology
09-111-207 ทฤษฎีโครงสราง
3(3-0-6)
Theory of Structures
วิชาบังคับกอน: 09-111-205 ความแข็งแรงของวัสดุ
Prerequisite: 09-111-205 Strength of Materials
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทฤษฎีโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนต
ดัดในโครงสรางดีเทอรมิเนตทางสถิต แผนภาพสมดุลทางสถิต เสนอิทธิพลของ
โครงสรางดีเทอรมิเนต การวิเคราะหการเสียรูปของโครงสรางดีเทอรมิเนตโดยวิธี
พื้นที่โมเมนต วิธีคานคอนจูเกต วิธีงานเสมือน ทฤษฎีบทของพลังงาน
Introduction to structural theory; reactions, shears and moments in
statically determinate structures; graphic statics; influence lines of
determinate structures; deformations of determinate structures by
methods of moment-area, conjugate beam, virtual work, energy
theorem
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09-111-208 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
2(1-3-3)
Materials Testing Laboratory
วิชาบังคับกอน: 09-111-205 ความแข็งแรงของวัสดุ หรือ เรียนควบคูกัน
Prerequisite: 09-111-205 Strength of Materials or co-requisite
การทดสอบในหองปฏิบัติการของวัสดุกอสราง คอนกรีต เหล็ก โลหะ อโลหะ ไม
อิฐ ทราย มวลรวม และวัสดุสงั เคราะห การรับแรงของวัสดุ กําลังดานแรงดึง แรง
กด แรงเฉือน แรงกระแทก แรงบิด แรงดัด และความแข็ง การทดสอบแบบไม
ทําลาย มาตรฐานการทดสอบ และการทํารายงานผลการทดสอบ
Laboratory tests of construction material: concrete, steel, metals,
non-ferrous metals, timber, brick, sand, aggregation and synthetics;
strength of materials: tension, compression, shear, impact, torsion,
flexure and hardness; non-destructive testing; testing standard; testing
report writing
09-111-309 การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
Structural Analysis
วิชาบังคับกอน: 09-111-207 ทฤษฎีโครงสราง
Prerequisite: 09-111-207 Theory of Structures
การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนตทางสถิตดวยวิธีการเปลี่ยนรูปสอดคลอง
วิธีความลาดชันและระยะโกง วิธีการกระจายโมเมนต เสนอิทธิพลของโครงสราง
อินดีเทอรมิเนต การวิเคราะหดวยการประมาณ การวิเคราะหโครงสรางดวยวิธี
เมตริกซและการวิเคราะหพลาสติกเบื้องตน
Analysis of statically indeterminate structures by method of
consistent deformation, methods of slope and deflection, moment
distribution, influence lines of indeterminate structures; approximate
analysis; introduction to matrix structural analysis and plastic analysis
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09-111-310 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
Reinforced Concrete Design
วิชาบังคับกอน: 09-111-207 ทฤษฎีโครงสราง
Prerequisite: 09-111-207 Theory of Structures
คอนกรีตและการเสริมเหล็ก พฤติกรรมภายใตแรงตามแนวแกน แรงดัด แรงบิด
แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยว และผลรวมของแรงตาง ๆ การออกแบบสวนประกอบ
ตาง ๆ ของโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยแนวคิดหนวยแรงใชงาน
และหนวยแรงประลัย การฝกปฏิบัติการทํารายการคํานวณและแบบกอสราง
การประยุกตใชกราฟตาราง และซอฟตแวรเพื่อชวยในการออกแบบโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
Concrete and reinforcement; fundamental behavior in axial load,
flexure, torsion, shear, bond and combined actions; design of
reinforced concrete structural components by working stress and
strength design methods; design practice in calculations and
construction drawings; application of graphs, tables and computer
software in design of reinforced concrete structures
09-111-311 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
4(3-3-7)
Timber and Steel Structures Design
วิชาบังคับกอน: 09-111-309 การวิเคราะหโครงสราง
Prerequisite: 09-111-309 Structural Analysis
การออกแบบองคอาคารของโครงสรางไมและเหล็ก การออกแบบองคอาคารรับ
แรงดึงและแรงอัด คาน องคอาคารรับแรงดัดรวมกับแรงในแนวแกน องคอาคาร
ประกอบ คานประกอบขนาดใหญ การออกแบบจุดตอ การออกแบบดวยวิธี
หนวยแรงที่ยอมให การออกแบบดวยวิธีตัวคูณความตานทานและน้ําหนักบรรทุก
การออกแบบโดยวิธีพลาสติกเบื้องตนสําหรับโครงสรางเหล็ก ความทนไฟ การฝก
ออกแบบสอดคลองตามขอกําหนดในปจจุบัน
Timber and steel structural design; design of tension and
compression member; beams; beam-columns; built-up member;
plate girder; connections; ASD and LRFD method; introduction to
plastic design of steel structures; fire resistance; design practice
according to current specifications
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09-111-312 สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต
3(3-0-6)
Differential Equations and Applications
วิชาบังคับกอน: 01-003-102 คณิตศาสตร 2
Prerequisite: 01-003-102 Mathematics II
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนเอกพันธที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงที่อันดับหนึ่ง และอันดับ
สอง สมการเชิงอนุพันธไมเอกพันธ การแปลงฟูเรียร การแปลงลาปลาซ สมการ
เชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนคาคงที่อันดับสามและสูงกวา ระเบียบวิธีเชิง
ตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ การประยุกตสมการเชิงอนุพันธในงานวิศวกรรม
โยธา
Homogeneous, first and second order linear differential equations
with constant coefficients; nonhomogeneous differential equations;
Fourier transforms and Laplace transforms; third and higher order
linear differential equations with constant coefficients; numerical
methods for differential equations; some applications to civil
engineering systems
09-111-313 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
Civil Engineering Drawing
วิชาบังคับกอน: 09-111-101 เขียนแบบวิศวกรรม และ
09-111-310 การออกแบบคอนกรีตเสริม เหล็ ก หรือ เรีย น
ควบคูกัน
Prerequisite: 09-111-101 Engineering Drawing and
09-111-310 Reinforced Concrete Design or
co-requisite
พื้นฐานของการเขียนแบบกอสราง การเขียนแบบโครงสรางฐานราก พืน้ ชั้นตาง ๆ
โครงหลังคา และรูปตัด รูปขยายหนาตัดพื้น คาน เสา ฐานราก และรูปขยายจุดตอ
โครงสราง การใชคอมพิวเตอรเขียนแบบและออกแบบ
Basic of construction drawing; drawing of foundation structure, floor
details, roof structure, and cut section; drawing of detailing of floor
section, beam, column, foundation, and structural joint; using
computer for drafting and design

72

มคอ.2

09-111-414

วิธีการทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
Computer Methods for Civil Engineers
วิชาบังคับกอน: 09-111-309 การวิเคราะหโครงสราง และ
09-211-104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
Prerequisite: 09-111-309 Structural Analysis and
09-211-104 Computer Programming
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข รากของสมการ ระบบสมการเชิงเสน การประมาณคา
ในชวงและนอกชวง การถดถอยแบบกําลังสองนอยสุด การหาคาอินทิกรัลและคา
อนุพันธเชิงตัวเลข การแกสมการเชิงอนุพันธ
Introduction to numerical methods; roots of equations; solutions of
linear algebraic equations; interpolation and extrapolation; leastsquares regression; numerical integration and differentiation; ordinary
differential equations; partial differential equations

09-111-415

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
Computer Application in Civil Engineering
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางวิศวกรรมโยธาในการแกปญหางานทางวิศวกรรม
โยธา
Application of the civil engineering programs to solve civil engineering
problems

09-111-416 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
Prestressed Concrete Design
วิชาบังคับกอน: 09-111-309 การวิเคราะหโครงสราง และ
09-111-310 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Prerequisite: 09-111-309 Structural Analysis and
09-111-310 Reinforced Concrete Design
แนวคิดของการอัดแรง คุณสมบัติวัสดุคอนกรีตอัดแรง ระบบการอัดแรงใน
คอนกรีต การสูญเสียกําลังอัด การวิเคราะหและการออกแบบหนาตัดสําหรับแรงดัด
การออกแบบองคอาคารเพื่อตานทานแรงเฉือนและแรงบิด การออกแบบเพื่อรับแรง
ยึดหนวงและการแบกทาน การควบคุมการโกงตัว
Design concept of prestress; properties of prestressed concrete
materials; prestressed concrete systems; loss of prestressed; section
analysis and design of flexural member; design member for shear and
torsion resistance; design of bonded and anchorage zones; control of
deflections
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09-111-417 การออกแบบอาคาร
3(2-3-5)
Building Design
วิชาบังคับกอน: 09-111-309 การวิเคราะหโครงสราง และ
09-111-310 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Prerequisite: 09-111-309 Structural Analysis and
09-111-310 Reinforced Concrete Design
ระบบของโครงสราง การจัดระบบผังคานและแผนพื้น ประเภทของแรงที่กระทํา
ตอโครงอาคาร การวิเคราะหโครงขอแข็ง ฝกออกแบบอาคารประเภทตาง ๆ
Structural systems; beam and slab systems; force applied to building
frame; analysis of rigid frame; practice of several building design
09-111-418 การออกแบบโครงสรางตานทานแผนดินไหว
3(3-0-6)
Earthquake Resistant Structure Design
วิชาบังคับกอน: 09-111-309 การวิเคราะหโครงสราง และ
09-111-310 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Prerequisite: 09-111-309 Structural Analysis and
09-111-310 Reinforced Concrete Design
ความรูพื้นฐานของแรงแผนดินไหว การเกิดแผนดินไหว การวัดขนาดของ
แผนดินไหว ผลกระทบของคลื่นแผนดินไหวตอโครงสรางอาคาร พฤติกรรมของ
โครงสรางรับแรงแผนดินไหว ขอพิจารณารูปแบบของอาคาร การออกแบบอาคาร
โดยวิธีสถิตยศาสตรเทียบเทา การออกแบบอาคารโดยวิธีพลศาสตร
Fundamental of earthquake force; earthquake occurrence;
earthquake sizes; effect from earthquake to building structures;
behaviors of structures against earthquake; consideration of building
configuration; structural design by equivalent statics method;
structural design by dynamics method
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09-112-201 ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกรโยธา
2(2-0-4)
Geology for Civil Engineers
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ธรณีวิทยาทั่วไปที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา แรประกอบหินที่พบโดยทั่วไป ลักษณะ
และการกําเนิดของหินโดยทั่วไป ลักษณะของโลกและกระบวนการทางธรณีวิทยา
ลักษณะโครงสรางพื้นผิวเปลือกโลก ธรณีวิทยาของแหลงน้ํา อางเก็บน้ําและที่ตั้ง
เขื่อนกั้นน้ํา การควบคุมการกัดเซาะและน้ําทวม การพัฒนาและปรับปรุงแมน้ํา
และอาว ปจจัยทางธรณีวิทยาที่มีผลตอการทําเหมืองหิน การเจาะอุโมงค แผนดิน
เลื่อน แผนดินทรุด ฐานของสิ่งกอสรางและวัสดุทใี่ ชในการกอสราง
A general survey of geology with particular reference to civil
engineering; common rock forming minerals, general characteristics
and origins of rocks; features of the earth and geological process;
structural features of the earth’s crust, geology of water supply,
reservoirs and dam sites, erosion and flood control; river and harbor
improvement; geological factors affecting quarrying; tunneling,
landslide, land subsidence, foundations and building materials
09-112-202 ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
Soil Mechanics
วิชาบังคับกอน: 09-111-205 ความแข็งแรงของวัสดุ
Prerequisite: 09-111-205 Strength of Materials
กําเนิดของดิน คุณสมบัติทางกายภาพของดิน การจําแนกประเภทของดินทาง
วิศวกรรม การสํารวจดิน การบดอัดดิน การไหลของน้ําในดิน หลักการเกี่ยวกับ
ความเคนประสิทธิผลภายในมวลดิน การกระจายของหนวยแรงในมวลดิน ทฤษฎี
การอัดตัวคายน้ําและการวิเคราะหการทรุดตัวของดิน ความเคนความเครียดและ
คุณสมบัติทางดานแรงเฉือนของดินที่มีความเชื่อมแนนและไมมีความเชื่อมแนน
ทฤษฎีของแรงดันดิน เสถียรภาพของคันดิน ทฤษฎีการรับกําลังแบกทานของดิน
Formation of soil; physical properties of soils; engineering soil
classification; soil exploration; soil compaction; water flow through
porous media; principle of effective stresses within a soil mass; stress
distribution in soil mass; consolidation theory and settlement analysis
of soil; stress-strain and strength properties of cohesive and
cohesionless soils; earth pressure theory; slope stability; bearing
capacity theories
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มคอ.2

09-112-203 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-1)
Soil Mechanics Laboratory
วิชาบังคับกอน: 09-112-202 ปฐพีกลศาสตร หรือ เรียนควบคูกัน
Prerequisite: 09-112-202 Soil Mechanics or co-requisite
วิธีการเจาะสํารวจและการเก็บตัวอยางดิน การหาคุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรม
การทดสอบความถวงจําเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะหขนาดของเม็ดดินโดยวิธีรอน
ผานตะแกรงและโดยวิธีตกตะกอน พิกัดอัตเตอรเบิก การทดสอบการบดอัดดิน
การทดสอบความหนาแนนของดินในสนาม การทดสอบหาคาแคลิฟอรเนีย แบริ่ง
เรโช การทดสอบความซึมไดของน้ําในดิน การทดสอบหากําลังเฉือนตรง การ
ทดสอบแรงอัดแบบไมถูกจํากัดดานขาง การทดสอบแรงอัดแบบสามแกน
การทดสอบการอัดตัวคายน้ําในทิศทางเดียว กรณีศึกษาของการทดสอบกําลัง
แบกทานของดินและเสาเข็ม
Methods of soil boring and soil sampling; index properties of soil;
specific gravity of soil solids; grain size analysis, sieve and hydrometer
analysis; Atterberg’s limits; compaction test; field density test;
california bearing ratio (C.B.R.) test; permeability test; direct shear test;
unconfined compression test; triaxial test; one dimensional
consolidation test; case study of plate bearing test and pile load test
09-112-304
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4(3-3-7)
วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
วิชาบังคับกอน: 09-112-202 ปฐพีกลศาสตร
Prerequisite: 09-112-202 Soil Mechanics
เกณฑในการออกแบบทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค การเจาะสํารวจดิน
ความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของฐานราก การออกแบบและการกอสราง
ฐานรากตื้น และเสาเข็ม และการควบคุมการกอสราง การวิเคราะหการทรุดตัว
การวิเคราะหปญหาโครงสรางใตดิน แรงดันดินดานขาง กําแพงกันดิน เข็มพืด
การปรับปรุงคุณสมบัติของดินเบื้องตน การออกแบบและการกอสรางฐานรากปู
พรมและเคซองเบื้องตน วิธีการขุดเปดหนาดินและการออกแบบและกอสรางค้ํายัน
งานขุดเบื้องตน การฝกปฏิบัติในการออกแบบ
Criteria in geotechnical engineering design; subsurface investigation;
bearing capacity of foundation; design and construction of shallow
and pile foundation and construction control; foundation settlement
analysis; earth structures analysis problems, earth pressure, retaining
structures, sheet pile; elementary of soil improvement; introduction
to design and construction of mat and caisson foundation;
introduction to design and construction of open cut and braced cut
system; design practice

มคอ.2

09-112-405 ปฐพีพลศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Soil Dynamics
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: แผนดินไหววิทยาและแผนดินไหว พลศาสตรของระบบระดับขั้นความเสรีเดียว
การสั่นสะเทือนของฐานราก รูปแบบคลื่นแผนดินไหว การวิเคราะหการขยายคลื่น
การสั่นสะเทือนและการตอบสนองของชั้นดิน การเกิดลิควิดแฟกชัน เสถียรภาพ
แบบแผนดินไหวของมวลลาดดิน
seismology and earthquakes; dynamics of single degree of freedom
systems; foundation vibration; strong ground motion; site
amplification and ground response analysis; soil liquefaction; seismic
slope stability
09-112-406 ธรณีเทคนิคเชิงรถไฟ
3(3-0-6)
Railway Geotechnics
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: รางรถไฟ โครงสรางใตรางรถไฟ น้ําหนักกระทําใตรางรถไฟ กลศาสตรใตราง
รถไฟ การออกแบบ การระบายน้ํา คันทาง การตรวจวัด การบริหารจัดการ
หัวขอที่เกี่ยวของกับโครงสรางใตรางรถไฟอันเนื่องมาจากน้ําหนักจากการขนสง
สินคาและการขนสงผูโดยสารดวยรถไฟความเร็วสูง
Railway track; track substructure; track substructure loading; track
substructure mechanics, design, drainage, slopes, measurements,
management; track substructure issues related to load freight and
high speed passenger rail traffic
09-112-407 การทดสอบทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
3(3-0-6)
Geotechnical Engineering Testing
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การสํารวจดินสําหรับงานวิศวกรรมธรณีเทคนิค เทคนิคการเจาะสํารวจดินและ
การเก็บตัวอยางดิน การจําแนกประเภทของดิน การทดสอบดินในหองปฏิบัติการ
การทดสอบดินในสนาม ขอจํากัดในการใชคุณสมบัตขิ องดินที่ไดจากการทดสอง
แบบตาง ๆ ในการวิเคราะหทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค ทฤษฎีและการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการใชเครื่องมือตาง ๆ ในการเฝาระวังพฤติกรรมของโครงสรางดิน
Site investigation for geotechnical engineering; drilling and sampling
techniques; soil classification; laboratory method for soil testing; insitu method for soil testing; limitation of soil test data, theory and
practice of instrumentation in geotechnical engineering

77

มคอ.2

09-112-408 ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Soil Mechanics
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การจัดหมวดหมูดิน สมบัติดัชนี ความสัมพันธระหวางน้ําหนักกับปริมาตร สมบัติ
การซึมผานไดและการวิเคราะหการไหลผานของน้ํา ความเคนในมวลดิน ผลเฉลยอิ
ลาสติกของความเคน พฤติกรรมกําลังรับแรงเฉือนของดินและเกณฑการวิบัติมอรคูลอมบ ทางเดินความเคน พฤติกรรมการเปลี่ยนรูปราง ทฤษฎีการอัดตัวคายน้ํา
การยุบตัวระยะที่สอง การคาดคะเนการทรุดตัว
Soil classification; index properties, weight-volume relationship;
permeability and seepage analysis; stress within soil mass, elastic
solutions for stress; shear strength behaviour and Mohr-Coulomb
failure criteria; stress paths, deformation behavior; consolidation
theory; secondary compression; settlement prediction
09-112-409 การออกแบบฐานรากลึก
3(3-0-6)
Deep Foundation Design
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: พฤติกรรมฐานรากเสาเข็ม การประมาณกําลังแบกทานเสาเข็มทั้งแบบตอกและ
เจาะ พฤติกรรมเสาเข็มแบบฉีดน้ําปูนและไมฉีดน้ําปูน การวิเคราะหเสาเข็มตอก
การทดสอบความสมบูรณของเสาเข็มและการตรวจสอบดวยคลื่นโซนิค
การทดสอบการรับกําลังของเสาเข็ม การออกแบบฐานรากเสาเข็ม การวิเคราะห
การทรุดตัว
Behavior of pile foundation; estimating pile capacity: driven and
bored pile; grouting and non-grouting behavior; pile driving analysis;
pile integrity and sonic logging test; pile load test; design of pile
foundation; settlement analysis
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มคอ.2

09-112-410 การปรับปรุงดินทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
Soil Improvement in Engineering
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: หลักการการปรับปรุงดิน ทฤษฎีการอัดแนนและการควบคุม การปรับปรุงคุณภาพ
ดินโดยใชสารผสมเพิ่ม กลไกการเชื่อมประสาน การปรับปรุงดินระดับลึก
การออกแบบเสาเข็มดิน-ซีเมนตเพื่อรับภาระในแนวดิ่งและดานขาง การเรงการ
ทรุดตัวโดยการใหภาระกอน การออกแบบแถบระบายน้ําในแนวดิ่งสําเร็จรูป
การออกแบบการเสริมแรงดินสําหรับโครงสรางกันดินและเสถียรภาพของความชัน
Principle of soil improvement, compaction theory and control, soil
improvement using admixtures, cementation mechanism; deep soil
improvement, design of soil-cement column for vertical and lateral
loading; settlement acceleration by preloading; design of
prefabricated vertical drain; design of earth reinforcement for
retaining structure and slope stabilization
09-112-411 กลศาสตรของดินไมอิ่มตัวดวยน้ํา
3(3-0-6)
Unsaturated Soil Mechanics
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ฟสิกสของดิน การวัดการดูด มาตรความตึงผิว เสนโคงลักษณะเฉพาะของดินน้ํา
ความเคนและความเครียด ความแข็งแรงของดินไมอิ่มน้ํา การวิเคราะหเสถียรภาพ
ของดินไมอิ่มน้ํา การเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาตรของดินไมอิ่มน้ํา การไหลซึมผานดิน
ไมอิ่มน้ํา
Soil physics, suction measurement, tensiometer, soil-water
characteristic curve, stress-strain, strength of unsaturated soils;
stability analysis of unsaturated soils; volume change of unsaturated
soils; seepage through unsaturated soils
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มคอ.2

09-113-401

3(3-0-6)
วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
วิชาบังคับกอน: 09-112-202 ปฐพีกลศาสตร และ
09-115-303 อุทกวิทยา และ
09-116-201 การสํารวจ
Prerequisite: 09-112-202 Soil Mechanics and
09-115-303 Hydrology and
09-116-201 Surveying
ประวัติความเปนมาของทางหลวง การจัดระบบงานทางหลวง หลักการเบื้องตน
ของการวางแผนสรางทางและการวิเคราะหการจราจร การออกแบบและ
ดําเนินการทางเรขาคณิต เศรษฐศาสตรการทาง การออกแบบผิวทางแบบยืดหยุน
และผิวทางแบบแข็ง วัสดุการทาง การกอสรางและการบํารุงรักษาทาง
Historical development of highway; highway administration; principle
of highway planning and traffic analysis; geometric design and
operations; highway finance and economics; flexible and rigid
pavement design; highway materials; construction and maintenance
of highway

09-113-402

1(0-3-1)
การทดสอบวัสดุการทาง
Highway Materials Testing
วิชาบังคับกอน: 09-113-401 วิศวกรรมการทาง หรือ เรียนควบคูกัน
Prerequisite: 09-113-401 Highway Engineering or co-requisite
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุสําหรับการทาง คุณสมบัติของมวลรวม คุณสมบัติของ
แอสฟลต การออกแบบวัสดุผสมแอสฟลต
The practice of highway materials testing; properties of aggregates;
properties of asphalts; mix asphalt materials design

09-113-403 วิศวกรรมขนสง
3(3-0-6)
Transportation Engineering
วิชาบังคับกอน: 09-113-401 วิศวกรรมการทาง
Prerequisite: 09-113-401 Highway Engineering
การวางแผน การออกแบบ และประเมินผลของระบบการขนสง รูปแบบของการ
ขนสง การขนสงทางน้ํา การขนสงทางทอ การขนสงทางถนน การขนสงทาง
รถไฟ การขนสงทางอากาศ
Planning, design, and evaluation of transportation system;
transportation models; water transportation; pipeline transportation;
road transportation; railway transportation; air transportation
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มคอ.2

09-113-404 การออกแบบผิวทาง
3(3-0-6)
Pavement Design
วิชาบังคับกอน: 09-113-401 วิศวกรรมการทาง
Prerequisite: 09-113-401 Highway Engineering
ชนิดของผิวจราจร น้ําหนักลอ หนวยแรงในผิวจราจรแบบลาดยางและคอนกรีต
การพิจารณาเกี่ยวกับยวดยานและการจราจร คุณสมบัติและการทดสอบ
สวนประกอบของผิวจราจร การออกแบบผิวจราจรแบบลาดยางและคอนกรีต
สําหรับถนนและสนามบิน การกอสราง การประเมินและการปรับปรุงผิวจราจร
Pavement types; wheel loads; stress in flexible and rigid pavement;
vehicle and traffic consideration; properties and test of pavement
components; design of flexible and rigid pavements for highways and
airports; pavement construction; evaluation and rehabilitation
09-113-405 วิศวกรรมจราจร
3(3-0-6)
Traffic Engineering
วิชาบังคับกอน: 09-113-401 วิศวกรรมการทาง
Prerequisite: 09-113-401 Highway Engineering
องคประกอบของการจราจร วิธีการศึกษา เก็บขอมูลและวิเคราะหดานการจราจร
ความปลอดภัย คุณสมบัติพื้นฐานและทฤษฎีการไหลของการจราจร ปริมาณและ
ความสัมพันธระหวางตัวชี้วัดคุณภาพของการบริการของโครงสรางพื้นฐาน
การจราจร การออกแบบการควบคุมทางแยก
Traffic components; traffic studies, traffic data collection and analysis
accident study; fundamental traffic flow theory; queuing theory;
measures of effectiveness and relationship with level of service of
traffic facilities; intersection design and control
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มคอ.2

09-113-406 การวางแผนการขนสงในเมือง
3(3-0-6)
Urban Transport Planning
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: กระบวนการวางแผนการขนสงในเมือง การพยากรณความตองการเดินทาง
การเกิด การกระจายและการระบุเสนทางของเที่ยวเดินทาง การเลือกพาหนะ
สําหรับเดินทาง รูปแบบการขนสงและการใชที่ดิน เทคโนโลยีการขนสงในเมือง
การประเมินผลการลงทุนดานการขนสง
Urban transportation planning process; transportation system and city
development; analysis of urban transportation problems; goals and
objectives in urban transportation planning; good examples of urban
transportation systems; analysis of transportation improvement
programs; urban travel demand forecasting; evaluation and
monitoring of transport project; decision techniques in transportation
planning and public participation in transportation planning
09-114-301
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สัญญา ขอกําหนด และการประมาณราคางานกอสราง
2(1-3-4)
Contracts, Specifications, and Cost Estimation
วิชาบังคับกอน: 09-111-310 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Prerequisite: 09-111-310 Reinforced Concrete Design
ชนิดและรูปแบบของสัญญากอสราง เอกสารประกอบสัญญา รายการกอสราง
การแยกจํานวนวัสดุที่ตองใชในงานกอสราง หลักการประมาณราคา การประมาณ
ราคาอยางหยาบ และการประมาณอยางละเอียด การหาราคาตอหนวยและการ
วิเคราะหราคา ปญหาทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับงานสนามและการควบคุม จรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพและความรับผิดชอบตามกฎหมาย
Types and forms of contract; contract documents; specification for
construction works; bill of quantities; principles of estimating, gross
estimation and detailed estimation; unit cost and cost analysis;
general problems of field inspection and supervision; professional
ethics and legal liability

มคอ.2

3(3-0-6)
09-114-402 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
Construction Engineering and Management
วิชาบังคับกอน: 09-111-310 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Prerequisite: 09-111-310 Reinforced Concrete Design
การจัดทําและสงมอบโครงการ แผนผังองคกร สัญญาและขอกําหนดการกอสราง
เทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม เครื่องจักรกลในการกอสราง การวางผังโครงการ
การวางแผนโครงการ การกําหนดเวลาและการควบคุมงานกอสราง วิธีเสนทาง
วิกฤติ การจัดการทรัพยากร การวัดความกาวหนาของโครงการ กฎหมายและ
ขอกําหนดในงานกอสราง ความปลอดภัยในการกอสราง ระบบควบคุมคุณภาพ
Project delivery systems; project organization; construction contract
and specifications; modern construction technology; construction
equipments; site layout; project planning; scheduling and controlling;
critical path method (CPM); resource management; progress
measurement; law and specification in construction; safety in
construction; quality; quality systems
09-114-403 การตรวจงานวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
Civil Engineering Inspection
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ศึกษาบทบาทและคุณสมบัติของผูควบคุมงานและผูตรวจงาน การควบคุมงานและ
การตรวจงานกอสรางอาคารและงานโยธา งานระบบ งานตกแตง การวางแผนงาน
ความปลอดภัยในงานกอสราง การประสานงานระหวางองคกร การบันทึก
และการเขียนรายงาน
Study the the role and qualification of operators and inspectors;
quality control and inspection for building construction and civil
work; system work; finishing work; planning work; construction safety;
coordination between organization; record and report writing
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09-114-404 กฎหมายสําหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
Laws for Civil Engineers
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายวิศวกร กฎหมายควบคุมอาคาร
และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการกอสราง บทบัญญัติที่ควรรู
ในกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายการประกอบอาชีพงานกอสราง
กฎหมายสิ่งแวดลอม กฎหมายขุดดินและถมที่ กฎหมายโรงงาน กฎหมายผังเมือง
กฎหมายอนุรักษพลังงาน กฎหมายควบคุมน้ํามันและกาซ กฎหมายอาคารชุด
กฎหมายการเดินอากาศ กฎหมายชางรังวัดเอกชน กฎหมายจัดสรรที่ดิน กฎหมาย
ทางหลวง กฎหมายโรงแรม กฎหมายวิทยุคมนาคมและกฎหมายวาดวยเขต
ปลอดภัยในราชการทหาร
The introduction of the law, engineers act, building control act and
the safety of the work on the construction regulations; the provisions
should know in relevant laws such as occupation construction law,
environmental law, excavation and earth filling law, factories law,
town planning law, energy conservation promotion law, control of
fuel oil law, condominium law, air navigation law, private surveyors
law, land allocation law, highway law, hotel law, radio
communications law and the law on military safety zone
09-114-405 เทคนิคและเครื่องมือในงานกอสราง
3(2-3-5)
Construction Techniques and Equipment
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การกอสรางหองใตดิน การกอสรางกําแพงกันดินและวิธีออกแบบเข็มและฐานราก
เครื่องจักรกลในการกอสรางอาคาร การกอสรางดวยระบบหลอสําเร็จ เทคนิค
การกอสรางสะพาน การกอสรางดวยโครงสรางเหล็ก หลักการในการวิเคราะห
และคัดเลือกวิธีกอสราง เทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการกอสราง
Basement and underground construction; retaining structure
construction and design; piles and foundation; construction
equipment; precast construction; bridge construction techniques;
steel fabrication and construction; concept and selection of
construction methods; construction techniques and equipment
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09-114-406 วิศวกรรมงานกอสราง
3(2-3-5)
Construction Engineering
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: การกําหนดแผนผังบริเวณที่กอสราง เทคโนโลยีตาง ๆ ที่ใชในงานกอสรางรวมถึง
เทคนิคการกอสรางตาง ๆ ระยะเวลาที่ใชในแตละเทคนิค เชน การกอสรางงานใต
ดิน การขุดเจาะอุโมงค เครื่องมือสําหรับการทํางานในน้ํา การเลือกใชขนาดและ
ชนิดของปนจั่น เทคนิคการกอสราง โครงสรางคอนกรีตและโครงสรางเหล็ก การ
เลือกใชเครื่องมือเครื่องจักรใหเหมาะสมกับงาน ความปลอดภัยในงานกอสราง
Site layout arrangement; various technologies and techniques used in
construction, underground construction, tunneling, equipment for
underwater construction, method for choosing size and type of
crane, techniques for concrete and steel structure, method for
choosing the appropriate tools and equipment; safety in construction
09-114-407 วิธีและเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง
3(2-3-5)
Construction Methods and Equipments
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ศึกษาเทคโนโลยีตาง ๆ ที่ใชในงานกอสราง การกําหนดแผนผังบริเวณที่กอสราง
การเลือกใชเครื่องมือเครื่องจักรใหเหมาะสมกับงาน ความปลอดภัยในบริเวณ
กอสราง การประมาณราคา
Study of various technology used in construction project; mapping
method in construction site; section of suitable constructions
equipment for a work; safety in construction site; construction
estimation
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09-115-201 ชลศาสตร
3(3-0-6)
Hydraulics
วิชาบังคับกอน: 09-111-103 กลศาสตรวิศวกรรม
Prerequisite: 09-111-103 Engineering Mechanics
คุณสมบัติของของไหล สถิตยศาสตรของของไหล พลศาสตรและจลนศาสตรของ
ของไหล สมการการไหลตอเนื่อง สมการพลังงานในการไหลแบบคงตัว โมเมนตัม
และแรงพลศาสตรในของไหล การวิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลของ
ของไหลที่อัดตัวไมไดในทอ การไหลในทางน้ําเปด การวัดการไหล ปญหาการไหล
แบบไมคงตัว
Properties of fluids; fluid statics; dynamics and kinematics of fluid
flow; equation of continuity; energy equation in a steady flow;
momentum and dynamic forces in fluid flow; similitude and
dimensional analysis; flow of incompressible fluid in pipes; openchannel flow; fluid measurements; unsteady flow problems
09-115-202 ปฏิบัติการชลศาสตร
1(0-3-1)
Hydraulics Laboratory
วิชาบังคับกอน: 09-115-201 ชลศาสตร หรือ เรียนควบคูกัน
Prerequisite: 09-115-201 Hydraulics or co-requisite
การทดลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมของของไหลในสภาพตาง ๆ ทั้งในทางสถิตยศาสตร
จลนศาสตรและพลศาสตรของการไหลของน้ําในทอและการไหลของน้ําในทางน้ํา
เปด เชน การทดลองเรื่องแรงสถิตยศาสตร สมการเบอรนูลี การสูญเสียหลักและ
การสูญเสียรองในทอ แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นจากการไหลในทอ การไหลในทอที่
ตอแบบตาง ๆ เชน แบบขนานและแบบอนุกรม เปนตน การวัดอัตราการไหลใน
ทอดวยอุปกรณตาง ๆ เชน เวนจูรี่มิเตอร ออริฟสมิเตอร การทดลองการทํางาน
ของปม การทดลองเรื่องประตูระบายน้ํา ฝายสันมน ฝายสันกวาง ฝายสันคม
และทอลอด เปนตน การทดลองเรื่องน้ํากระโดด การวัดอัตราการไหลโดยใช
อาคารวัดน้ําแบบตางๆ เชน รางน้ําแบบพารแชลและแบบเวนจูรี่ เปนตน การไหล
ของน้ําผานฝายแบบกาลักน้ํา
Experiments for study of fluid flow behaviors in various conditions in
aspects of fluid statics; fluid kinematics and fluid dynamics both in
pipe and in open channel; for example experiment on fluid statics;
Bernoulli’s equation; major and minor loss in pipe; friction of flow in
pipe; parallel and series flow in pipe; measurement of flow in pipe by
venture meter; orifice; experiment on pump system; experiment on
open-channel flow; slice gate; ogee spillway; board-crested spillway;
sharp-crested spillway; culvert; experiment on hydraulic jump;
measurement of flow in open channel by Parshell flume; venturi
flume; flow through siphon spillway
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09-115-303 อุทกวิทยา
2(2-0-4)
Hydrology
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: วงจรอุทกวิทยา ภูมิอากาศ น้ําจากอากาศ การระเหยของน้ําจากผิวน้ําและผิว
ดิน การสูญเสียน้ําโดยการคายน้ําจากพืช น้ําทา ความสัมพันธระหวางน้ําทากับ
น้ําจากอากาศ น้ําใตดิน การระบายน้ําและการไหลหลาก การวิเคราะหทางสถิติ
Hydrologic cycle; climatology; precipitation; evaporation;
evapotranspiration; stream flow; rainfall-runoff relationship;
groundwater flow; flow distribution and flood routing; statistical
analysis for hydrologic data
09-115-404 วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
วิชาบังคับกอน: 09-115-201 ชลศาสตร และ
09-115-303 อุกวิทยา
Prerequisite: 09-115-201 Hydraulics and
09-115-303 Hydrology
การประยุกตใชหลักการของกลศาสตรของไหลเพื่อใชในการศึกษาและปฏิบัตกิ าร
เกี่ยวกับงานทางวิศวกรรมชลศาสตร การออกแบบระบบทอและเครื่องสูบน้ํา
วอเตอรแฮมเมอร เสิรจแทงก ความตานทานการไหล ทอนําน้ําเขา เครื่องกังหันน้ํา
กังหันน้ํา เครื่องสูบน้ํา ตะกอนทองน้ําและตะกอนแขวนลอย การออกแบบคลอง
สงน้ํา การออกแบบเบื้องตนอาคารทางชลศาสตรชนิดตาง ๆ ไดแก อางเก็บน้ํา
เขื่อน ทางระบายน้ําลน อาคารสลายพลังงาน ระบบสงน้ํา การระบายน้ํา
แบบจําลองทางกายภาพของชลศาสตร
Application of fluid mechanic principles to study and practice of
hydraulic engineering; design of piping systems and pumps, water
hammer, surge tank; hydraulic resistance, penstock, turbines, pumps,
bed load and suspended load; design of canals; conceptual design
for hydraulic structures such as reservoir, dams, spillways, stilling
basin; conveyance, drainage; hydraulic models
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09-115-405 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
3(3-0-6)
Water Supply and Sanitary Engineering
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: แหลงที่มาของน้ําประปา มาตรฐานของน้ําดื่ม คุณภาพมาตรฐาน น้ําใตดนิ
การสงและแจกจายน้ํา เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้ํา การรวมตะกอน
การตกตะกอน การกรอง การฆาเชื้อโรค การขจัดเหล็ก การขจัดกลิ่นและรสชาติ
ระบบสุขาภิบาลเบื้องตน
Sources of water supply; drinking water standards, quality
requirement, groundwater collection; water transmission and
distribution; water treatment technique; screening coagulation and
flocculation, sedimentation, filtration, disinfection, softening, iron
removal, taste and order removal; basic of sanitary engineering
09-115-406 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
3(3-0-6)
Water Resources Engineering
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: วางแผนโครงการดานวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา วิเคราะหระบบลุมน้ําสําหรับพิจารณา
โครงการดวยแบบจําลอง ออกแบบโครงการเบื้องตน วิเคราะหทางดาน
เศรษฐศาสตร บริหารจัดการระบบลุมน้ําโดยแบบจําลอง โคงปฏิบัติการอางเก็บน้ํา
กรณีศึกษาตาง ๆ
Project planning; basin system analysis of planned project by
modeling; preliminary design of project components; economic
analysis; water management on basin system by modeling; reservoir
rule curve; case studies
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09-116-201 การสํารวจ
3(3-0-6)
Surveying
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: งานสํารวจรังวัดเบื้องตน พื้นฐานการทํางานภาคสนาม การระดับ หลักการและการ
ประยุกตใชกลองวัดมุมและกลองวัดมุมแบบประมวลผลรวม การวัดมุม
การวัดระยะดวยเทปและอีดีเอ็ม ความคลาดเคลื่อนในงานสํารวจรังวัดและชั้นงาน
ในการสํารวจ การคํานวณและการปรับแกงานรังวัด งานโครงขายสามเหลี่ยม
การหาแอซิมัธและระบบพิกดั ทางราบของงานวงรอบอยางละเอียด
การระดับพิเศษ การสํารวจรายละเอียดเพื่อการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ
Introduction to surveying work; leveling; principles and applications of
theodolites and total station; angles measurement; distance
measurement by tape and electronic distance measurement (EDM);
errors in surveying and acceptable error, calculation and survey
adjustment; triangulation; precise determination of azimuth and
traverse plane coordinate system; precise leveling; topographic
survey and map plotting
09-116-202 ปฏิบัติการสํารวจ
1(0-3-1)
Surveying Practice
วิชาบังคับกอน: 09-116-201 การสํารวจ หรือ เรียนควบคูกัน
Prerequisite: 09-116-201 Surveying or co-requisite
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดระยะทาง การทําระดับ การวัดมุม การทําวงรอบ
งานโครงขายสามเหลีย่ ม การเก็บรายละเอียด การเขียนแผนที่ภูมิประเทศ
การกําหนดตําแหนงในงานกอสราง
The practice of distance measurement; leveling; angles
measurement; traversing; triangulation; details collection; topographic
mapping; construction positioning
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09-116-303 การฝกงานสํารวจภาคสนาม
1(0-6-1)
Surveying Field Camp Practice
วิชาบังคับกอน: 09-116-201 การสํารวจ และ
09-116-202 ปฏิบัติการสํารวจ
Prerequisite: 09-116-201 Surveying and
09-116-202 Surveying Practice
การฝกงานภาคสนามโดยการออกคายเสมือนเปนการปฏิบัติงานจริง โดยใชเวลาไม
นอยกวา 90 ชั่วโมง
Field practice at surveying camp not less than 90 hours
09-116-304 การสํารวจเพื่อการกอสราง
3(2-3-5)
Construction Surveying
วิชาบังคับกอน: 09-116-201 การสํารวจ
Prerequisite: 09-116-201 Surveying
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการสํารวจเพื่อการกอสราง เครื่องมือสํารวจสําหรับงาน
กอสราง งานสํารวจรังวัดควบคุมทางราบและทางดิ่ง การออกแบบและวาง
ตําแหนงแนวเสนทางตาง ๆ การสํารวจทําแผนที่ดวยกลองสํารวจแบบประมวล
ผลรวม งานสํารวจใตดิน งานสํารวจทําแผนที่อุทกศาสตร การสํารวจที่ดนิ
การวางแผนงานโครงการสํารวจรังวัด
Study and practice of construction survey; equipment for
construction survey; horizontal and vertical control; alignment and
design; automated mapping by Total Station; underground surveying;
hydrographic surveying; survey project planning
09-116-405 การสํารวจเสนทาง
3(2-3-5)
Route Surveying
วิชาบังคับกอน: 09-116-201 การสํารวจ
Prerequisite: 09-116-201 Surveying
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการสํารวจเสนทาง การออกแบบและการให
ตําแหนงเสนทาง โคงทางราบและทางดิ่ง การยกโคงและการขยายโคง การทํา
ระดับแนวทาง งานดิน การวางแนวเสนทาง การสํารวจเพื่อการกอสรางทาง
Study and practice of route surveying techniques; route location and
design; horizontal and vertical curves; super-elevation and widening
on the horizontal curves; earthwork; alignment layout; route
construction survey
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2(0-6-2)
09-117-201 การฝกทักษะทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Skill Practice
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ปฏิบัติการงานโครงสรางอาคารทั่วไป การทดสอบและงานตกแตงทางโยธา
งานโครงสรางไม เหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก และชิ้นสวนสําเร็จรูป การตัด ตอ
และประกอบโครงสรางไม การตัด การดัด การตอ การเชื่อม การติดตั้งแบบหลอ
คอนกรีต การผสม การเทและการบมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพของวัสดุและ
โครงสรางสําเร็จรูป การตกแตงผิวงานดวยสีและวัสดุสําเร็จรูป
The practice of general building structure; testing and finishing:
timber, steel, reinforced concrete, and precast structure; cutting,
joining, and assembling of wood structure; cutting, bending, joining,
and welding of steel structure; setup concrete formwork; mixing,
placing, and curing of concrete; quality control of materials and
precast structure; surface finishing by painting and precast materials
09-117-302 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
Preparation for Civil Engineering Project
วิชาบังคับกอน: 09-111-205 ความแข็งแรงของวัสดุ และ
09-112-202 ปฐพีกลศาสตร และ
09-115-201 ชลศาสตร และ
09-116-201 การสํารวจ
Prerequisite: 09-111-205 Strength of Materials and
09-112-202 Soil Mechanics and
09-115-201 Hydraulics and
09-116-201 Surveying
วิธีทําโครงการและการเขียนรายงาน ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหัวขอ
โครงงานที่นักศึกษาแตละคนเลือกตามความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ
จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน และขั้นตอนการดําเนินงานโครงการนั้น ๆ
นําเสนอโครงการโดยรายงานและสอบปากเปลา
The procedure to work on project and writing report; study the
literature that concerns to student’s topics according to the approval
of advisor; writing the objectives, planning, and steps to proceed that
project; proposing in form of the report and oral examination
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1(0-2-1)
09-117-303 การเตรียมความพรอมการฝกประสบการณวิชาชีพทาง
วิศวกรรมโยธา
Preparation for Internship in Civil Engineering
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบบูรณาการการเรียนรูกับการ
ทํางาน การเตรียมเอกสารสมัครงานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ
เอกสารอางอิงและหนังสือรับรอง เทคนิคการสื่อสารและการสัมภาษณ การพัฒนา
ทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะตาง ๆ
ที่จําเปนในการฝกประสบการณวิชาชีพ จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย
และมนุษยสัมพันธ
The philosophy and goal of work integrated learning; preparation of
the necessary paperwork to apply for jobs including effective cover
letter; resume; reference and letter of recommendation; the
development of basic interpersonal communication skills expected in
the workplace and general skills required to be successful in
internship program; work ethic, workplace safety and human relations
09-117-304 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 1
3(0-40-0)
Civil Engineering Internship I
วิชาบังคับกอน: 09-111-207 ทฤษฎีโครงสราง และ
09-112-202 ปฐพีกลศาสตร และ
09-116-201 การสํารวจ และ
09-117-303 การเตรียมความพรอมการฝกประสบการณ
วิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา
Prerequisite: 09-111-207 Theory of Structures and
09-112-202 Soil Mechanics and
09-116-201 Surveying and
09-117-303 Preparation for Internship in Civil
Engineering
การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธาในสถานประกอบการเอกชน
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเปน
จํานวน ไมนอยกวา 280 ชั่วโมง
Civil engineering Internship in private enterprises, government
agencies, government enterprises or academic places at least 280
hours
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09-117-405 โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(1-6-4)
Civil Engineering Project
วิชาบังคับกอน: 09-111-310 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
09-117-302 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
Prerequisite: 09-111-310 Reinforced Concrete Design and
09-117-302 Preparation for Civil Engineering Project
นักศึกษาดําเนินงานโครงการที่ไดศึกษาไวในวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
ใหเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาตองเขียนรายงานที่สมบูรณ
และสอบปากเปลาเกี่ยวกับโครงการนั้น
The student is required to work as planned in preparation for civil
engineering project; a technical report must be submitted and the
final oral examination will be undertaken
09-117-406 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 2
3(0-40-0)
Civil Engineering Internship II
วิชาบังคับกอน: 09-111-310 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
09-117-304 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรม
โยธา 1
Prerequisite: 09-111-310 Reinforced Concrete Design and
09-117-304 Civil Engineering Internship I
หลักสูตรการฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธาสําหรับใหนักศึกษามี
ความสามารถในการบูรณาการความรูกับประสบการณจากการทํางานเพื่อพัฒนา
ความรูเชิงวิชาการและทักษะในการแกปญหาในสถานการณจริง การฝก
ประสบการณวิชาชีพใชเวลาฝกไมนอยกวา 400 ชั่วโมง ในสถานประกอบการทาง
ธุรกิจและองคกรตาง ๆ
An internship course offers students to integrate classroom study
with practical experience in the work place to develop academic
knowledge and skills to actual problems; Internship program must be
at least 400 hours in a faculty-approved employers or organizations
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09-117-407 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
in Civil Engineering
วิชาบังคับกอน: Prerequisite : ปรัชญาและเปาประสงคของการจัดการศึกษาแบบสหกิจ การเตรียมเอกสารสมัคร
งานเกี่ยวกับจดหมายนํา ประวัติประสบการณ เอกสารอางอิง และหนังสือรับรอง
การพัฒนาทักษะทางดานการสื่อสารระหวางบุคคลในสถานที่ทํางานและทักษะ
ตาง ๆ ที่จําเปนในการฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธาสําหรับ
สหกิจศึกษา จรรยาบรรณในการทํางาน ความปลอดภัย และมนุษยสัมพันธ
The philosophy and goal of co-operative education; preparation of
the necessary paperwork to apply for jobs including effective cover
letter; resume, reference, and letter of recommendation; the
development of basic interpersonal communication skills expected in
the workplace and general skills required to be successful in the cooperative program; work ethic, workplace safety and human relations
09-117-408 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
6(0-40-0)
Co-operative Education in Civil Engineering
วิชาบังคับกอน: 09-117-407 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทาง
วิศวกรรมโยธา
Prerequisite: 09-117-407 Preparation for Co-operative Education
in Civil Engineering
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่เกี่ยวของทางดานวิศวกรรมโยธาเสมือนหนึ่ง
พนักงานของสถานประกอบการไมนอยกวา 16 สัปดาหตอเนื่อง เมื่อเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงาน นักศึกษาตองสงรายงานวิชาการ และนําเสนอผลการปฏิบัติงาน
เกณฑการประเมินผลจากอาจารยที่ปรึกษาสหกิจ พนักงานพี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการ และจากรายงานวิชาการ
Principles, concepts and processes of co-operative education in civil
engineering similar to performance of employees in enterprises for
not less than continuous 16 weeks; after co-operative education
ends, areport writing, submission and presentation; evaluation criteria
is performed as pre-estbalished guideline by co-op adviser, enterprise
related and acedmic reporting submission
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09-117-409 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
Special Topics in Civil Engineering
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: ศึกษาหัวขอที่นาสนใจในปจจุบันและพัฒนาการใหม ๆ ในดานตาง ๆ
ทางวิศวกรรมโยธา
Studies the topics of current interests and new developments in
various fields of civil engineering
09-211-104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
Computer Programming
วิชาบังคับกอน: Prerequisite: แนวคิดของคอมพิวเตอร องคประกอบของคอมพิวเตอร การอันตรกิรยิ าระหวาง
ฮารดแวรและซอฟตแวร การเขียนโปรแกรมดวยภาษาที่มีในปจจุบัน การฝกปฏิบัติ
Computer concepts; compute components; hardware and software
interaction; current programming language; programing practice
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1
2
3
4

5

ชื่อ-นามสกุล/
เลขประจําตัวประชาชน
นายชยณัฐ บัวทองเกื้อ
3 9306 00301 42 3
นายบรรเจิด กาญจนเจตนี
3 1010 00659 61 9
นายนภดล ศรภักดี
3 7703 00208 26 8
นายทวิช กลาแท
3 2604 00013 59 5
นายกงกิจ ยิ่งเจริญกิจขจร
1 4099 00140 25 1

คุณวุฒิ

สาขา/วิชาเอก

สถาบันที่จบ

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา

วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธาและ
เทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

ตําแหนงทาง
ปที่จบ
วิชาการ
2549
2542
2532
2521
2547
2541
2554

ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

ภาระงานสอน
(ชม./ปการศึกษา)
2559 2560 2561 2562
350 350 350 350
350

350

350

350

350

350

350

350

อาจารย

350

350

350

350

อาจารย

350

350

350

350

2550
2556
2551

3.2.2 อาจารยผูสอน
ลําดับ
1
2
3
4

ชื่อ-นามสกุล/
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน
นายชยณัฐ บัวทองเกื้อ
3 9306 00301 42 3
นายบรรเจิด กาญจนเจตนี
3 1010 00659 61 9
นายนภดล ศรภักดี
3 7703 00208 26 8
นายทวิช กลาแท
3 2604 00013 59 5

สาขา/วิชาเอก

สถาบันที่จบ

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธาและ
เทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

5

นายกงกิจ ยิ่งเจริญกิจขจร
1 4099 00140 25 1

วศ.ม.
วศ.บ.

6

นางสาวชลดา กาญจนกุล
5 1201 00032 19 2
นายดุสิต ชูพันธ
3 8015 00124 22 0
นายประสาร จิตรเพ็ชร
1 9020 60083 23 3

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

7
8

ตําแหนงทาง
ปที่จบ
วิชาการ
2549
2542
2532
2521
2547
2541
2554

ผูชวย
ศาสตราจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย
อาจารย

ภาระงานสอน
(ชม./ปการศึกษา)
2559 2560 2561 2562
350 350 350 350
350

350

350

350

350

350

350

350

อาจารย

350

350

350

350

2556
2551

อาจารย

350

350

350

350

2551
2548
2558
2544
2556
2551

อาจารย

350

350

350

350

อาจารย

350

350

350

350

อาจารย

350

350

350

350

2550

มคอ.2
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3.2.2 อาจารยผูสอน (ตอ)
ลําดับ
9
10
11

ชื่อ-นามสกุล/
คุณวุฒิ
เลขประจําตัวประชาชน
นายชูเกียรติ ชูสกุล
3 8001 00051 87 9
นายชัยวัฒน ใหญบก
1 9599 00200 86 1
นายปยะพงศ สุวรรณโณ
1 9098 00144 82 0

สาขา/วิชาเอก

วศ.ม.

วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

สถาบันที่จบ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

อาจารย

ภาระงานสอน
(ชม./ปการศึกษา)
2559 2560 2561 2562
350 350 350 350

อาจารย

350

350

350

350

อาจารย

350

350

350

350

ตําแหนงทาง
ปที่จบ
วิชาการ
2549
2538
2558
2554
2556
2551

มคอ.2

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตร
จึงไดกําหนดใหนักศึกษาศึกษารายวิชา สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธาและการฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางวิศวกรรมโยธา เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงผสมผสานความรูระหวางความรู ใหมกับความรูที่มีอยูเดิม
และสรางเปนองคความรูใหมขึ้นมาที่ไดรับจากการฝกประสบการณ ซึ่งรายวิชาเหลานี้จัดอยูในกลุม
วิชาชีพบังคับ
4.1 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา
4.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรูก ารฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา
1) มีวนิ ัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม
2) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล
องคกรสังคมและสิ่งแวดลอม
3) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ หลัก การที่ สําคัญ ทั้ง ในเชิ ง ทฤษฎีและปฏิบั ติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
4) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
5) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
6) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใช
ขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
7) สามารถสื่อสารกับ กลุมคนที่ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม
8) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัว
และสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
9) สามารถประยุ ก ตใ ช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ยได อ ย า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
10) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
ใชสัญลักษณ
11) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
4.1.2 ชวงเวลา
1) การเตรียมความพรอมการฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 3
2) การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 1 ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3
3) การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ปการศึกษาที่ 4
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4.1.3 การจัดเวลาและตารางสอน
1) การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 1 ภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 3
โดยการฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 1 ใชเวลาฝกไมนอยกวา 280 ชั่วโมง
2) การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4
โดยการฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 2 ใชเวลาฝกไมนอยกวา 400 ชั่วโมง
4.2 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
4.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรูสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตาง ๆ ขององคกรและสังคม
3) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล
องคกรสังคมและสิ่งแวดลอม
4) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลัก การที่สําคัญ ทั้ง ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
5) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
6) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
7) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
8) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการ
ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
9) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
10) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม
11) สามารถเปนผูริเ ริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเ ชิงสรางสรรคทั้ง
สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
12) สามารถประยุก ตใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
13) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสือ่ ความหมายโดย
ใชสัญลักษณ
14) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
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4.2.2 ชวงเวลา
1) การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา ภาคการศึกษาที่ 1
ปการศึกษาที่ 4
2) สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 4
4.2.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปการศึกษาที่ 4
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ในการทําโครงงานของนักศึกษาตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรมโยธา โดย
มีจํานวนผูรวมโครงงาน 1-3 คน และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
อยางเครงครัด หรือเปนโครงงานที่มุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานดานวิศวกรรมโยธา
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การเตรียมงานและวางโครงการ กําหนดเปาหมายและจุดประสงคของโครงการ การวางแผน
ดําเนินงาน การจัดหาวัสดุและอุปกรณ การนําเสนอโครงการ การวางแผนทํางาน การเขียนโครงงาน
ตอเนื่อง ความเปนมาของปญ หา และการกําหนดจุดประสงค การตั้งแนวความคิดในการแกปญหา
ตลอดจนผลที่ไดรับ การศึกษาคนควาทฤษฎี และขอมูลสําหรับใชทําโครงการ การนําเสนอและสรุปผล
โครงการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ
ขององคกรและสังคม
2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
3) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
4) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5) มีจินตนาการ และความยืดหยุนในการปรับใชองคความรู ที่เ กี่ยวของอย างเหมาะสม
ในการพัฒนา นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
6) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพ มาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม
7) สามารถเปน ผูริ เ ริ่ ม แสดงประเด็ นในการแกไ ขสถานการณเ ชิง สร างสรรค ทั้ง สว นตั ว
และสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะ ทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
8) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
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9) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ
10) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณ และเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
5.3 ชวงเวลา
1) การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษาที่ 3
2) โครงงานวิศวกรรมโยธา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) จัดใหมีการสอนรายวิชาการเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา เพื่อใหนักศึกษาคนหาหัวขอที่
สนใจ มีการคนควา รวบรวม วิเคราะหขอมูล ศึกษาขั้นตอนการจัดทําโครงงาน และการเขียนโครงการ
2) มีก ารกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึก ษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึก ษา ใหขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับโครงงาน และปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารย
ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโครงงาน
และการทํางานรูปเลมโครงงาน และการจัดสอบโครงงานจะตองมีอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบ
จํานวนไมนอยกวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถแกไข 1) ออกแบบและเขียนแบบโครงสรางทางวิศวกรรม
ปญหาไดอยางเหมาะสม
โยธา
2) ฝกแกโจทยปญหาจากกรณีศึกษาจริง
3) ฝกประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
ออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมโยธา
4) ศึกษาดูงานจากสถานประกอบการภายนอก
เพื่อใหเขาใจปญหาในการทํางานจริง
5) เชิญผูเชี่ยวชาญ มาบรรยายในหัวขอพิเศษทาง
วิศวกรรมโยธา แกนักศึกษา
2) มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีและ
1) ฝกประสบการณทางดานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา
สารสนเทศทางดานวิศวกรรมโยธา
2) ฝกการใชสารสนเทศทางดานวิศวกรรมโยธาแก
นักศึกษา
3) ฝกประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ
ออกแบบโครงสรางทางวิศวกรรมโยธา
4) เชิญผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ทางดานวิศวกรรมโยธา มาบรรยายในหัวขอพิเศษ
แกนักศึกษา
3) มีจิตอาสาชวยเหลือสังคม
1) จัดโครงการบริการทางวิชาการทางดาน
วิศวกรรมโยธา
2) รวมกิจกรรมคายอาสาพัฒนาและกิจกรรม
ชุมชน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดานของหลักสูตรสาขาวิชา
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต
2. มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ
3. มีความซื่อสัตยสุจริต
4. มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม
5. มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรรสรางประโยชนตอสังคม
2.1.1.2 กลยุทธการสอน
1. อบรมสั่งสอน เตือนสติ ปลูกฝงใหนักศึกษาตระหนักถึงคุณงามความดี รูจักแยกแยะ
ผิดถูก ดีชั่ว โดยการเกริ่นนําหรือสอดแทรกในเนื้อหาวิชา เกี่ยวกับคุณงามความดี สัจธรรม หลักธรรม
คําสอนของศาสนา
2. การอธิบ าย บรรยาย ชี้นํา ฝก ความประพฤติ การสรางนิสัย กําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติตามกฎของศีลธรรมและจริยธรรม
3. อธิบาย ชี้นํา ใหเห็นถึงความจําเปนและตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของการเปน
พลเมืองที่ดี มอบหมายกิจกรรมกลุมหรือกิจกรรมรายบุคคล เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอสังคมและความเสียสละ
4. ใชกรณีศึกษาและอภิปราย ยกตัวอยางปูชณียบุคคล
5. การสอนโดยการซักคาน การใชบทบาทสมมุติ
2.1.1.3 การประเมินผล
1. ประเมินจากแบบบันทึกผลการทําดีที่ป รากฏ การสรางคุณงามความดี เชน ความ
ยุติธรรม ความเมตตากรุณา การประนีประนอม การยึดถือปฏิบัติตามหลักสัจธรรม หลักธรรมคํา
สอนของศาสนา และการกําหนดคุณธรรมประจําใจ
2. ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ที่กําหนด
ทางสังคม มหาวิทยาลัย และที่กําหนดไวในรายวิชา เชนการเขาเรียน การตรงตอเวลา
3. ประเมินจากการสัง เกตพฤติก รรม การใชแบบทดสอบ ประเมินจากผลงานที่ไดรับ
มอบหมาย
4. การสอบวัดประมวลความรู
2.1.2 ความรู
2.1.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระและวิ ธีก ารเรีย นรูตามแนวคิด กระบวนการ
หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได
2. สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธของ
การอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3. เขาใจความแตกตางและสามารถอยูในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใตกระแสโลกาภิวัฒน
4. ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและสากล
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2.1.2.2 กลยุทธการสอน
1. บรรยาย อธิบาย อภิปราย ทดลอง มอบหมายงานใหศึกษาคนควา รวบรวมขอมูลตาม
หัวขอเรื่องที่กําหนด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด การจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการกลุม
2. สอนแบบใชปญหาเปนฐานของการเรียนรู (Problem-based Learning) ใหเขาใจ
เกี่ ย วกั บ กฎ ทฤษฎี หลัก เกณฑ ขอ เท็จ จริ ง และการ ฝ ก การแก โ จทย ปญ หาโดยวิธี ก ารทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
3. ใชกรณีศึกษากระบวนการกลุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทํารายงาน การ
มอบหมายใหหาประสบการณตรง การมอบหมายใหทําโครงงานที่เกี่ยวกับการรัก ษาสืบทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่นและสากล
4. จัดทัศนศึกษา
2.1.2.3 การประเมินผล
1. ประเมินและใหคะแนนจากผลงานที่มอบหมาย การทํารายงาน โครงงานและแฟม
สะสมผลงาน
2. ประเมินและใหคะแนนจากความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมเชิงวิชาการในชั้น
เรียน การทําแบบฝกหัด
3. การสอบวัดประมวลความรูและความเขาใจตามเนื้อหาสาระรายวิชา
2.1.3 ทักษะทางปญญา
2.1.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถคิดคน ริเริ่ม สรางสรรค อยางเปนระบบ
2. สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต
3. สามารถสืบคน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาองคความรู
4. สามารถอธิ บาย ตี ความ สรุป ประเด็ นป ญหาด วยเหตุผล และรู วิธี การแก ปญหาใน
ทางเลือกที่เหมาะสม
5. สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถิ่นและ
สากลภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม
2.1.3.2 กลยุทธการสอน
1. อธิบายใหรูถึงวิธีการคนหาความรู อบรมสั่งสอนใหตระหนักถึงความสําคัญของการ
เรียนรูตลอดชีวิต การสรางความสนใจกอนการเรียนรู การสืบเสาะหาความรูดวยตัวเอง ชี้นํา วิธีการ
คนควาหาความรูโดยวิธีตาง ๆ การตั้งคําถามและการหาคําตอบดวยสติปญญา
2. สอนแบบระดมความคิ ดให แสดงออก หรื อการสอนแบบพึ่ง พา (Collaborative
Learning) ใหแสดงความคิดเห็นในเชิง สรางสรรคองคความรูใหม สอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบ
คนพบ การมอบหมายงานโครงการโดยใชหลักการวิจัย
3. สอนใหเรียนรูจากการแกปญหา (Problem Solving) โดยการสืบคน แยกแยะ คัด
กรอง ประเมิน วิเ คราะห การตรวจสอบและประเมินข อ มูล เพื่อให เ กิดความเขาใจและคนหา
ขอเท็จจริง การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร
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4. สอนโดยใชกรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การอธิบ ายและการใหแบบฝกหัดในการ
แกปญหาที่มีหลายทางเลือก อธิบายวิธีการใหเหตุผล และการสรุปประเด็นปญหา ชี้นําวิธีการเรียนรู
ดวยการตั้งโจทยปญหาและการตั้งคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
2.1.3.3 การประเมินผล
1. ประเมินจากผลงานในเชิงแนวคิดสรางสรรคที่มอบหมายใหศึกษาคนควา การเขียน
รายงาน และการประเมินจากแฟมผลงานของนักศึกษา
2. ประเมินจากแบบฝกหัดและงานที่มอบหมายที่ตองใชความคิดวิเคราะห การใหเหตุผล
วิธีการตั้งคําถามและการใชวิจารณญาณในการแกโจทยปญหา
2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี
2. เปนผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ ทํางาน
รวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม
3. รับ ผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับ มอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ ของ
ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
4. มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ แ ละมารยาททางสั ง คมที่ ดี สามารถสื่ อ สารกั บ คนอื่ น อย า งมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
5. เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติมนุษย วิถีชีวิต
เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ
2.1.4.2 กลยุทธการสอน
1. อบรม สั่ง สอน เตือนสติในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ กริยา มารยาท ในการติดตอ
สื่อสารกับบุคคลอื่น
2. บรรยายใหความรูตามเนื้อหาสาระ สอนโดยใชกรณีศึกษา อธิบาย สาธิต การแบงกลุม
ทํางาน แบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละดาน การสรางสถานการณสมมุติ ฝกปฏิบัติตามหลัก
วิชาการ
3. สอนแบบการบรรยาย การใชกรณีศึกษา อธิบาย ใหความรูเกี่ยวกับลักษณะคุณสมบัติ
ของผูนํา และการฝกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูนํา การใชบทบาทสมมุติ
2.1.4.3 การประเมินผล
1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบความสามารถ บุคลิกภาพ อุปนิสัยและ
สมรรถนะทางกาย
2. ประเมินจากการสังเกตการพัฒนาพฤติกรรม พฤติกรรมการระดมสมอง พฤติกรรม
ภาวะการเปนผูนําและผูตาม ผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม
3. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาบุคลิกภาพ ใหนักศึกษาประเมินตนเอง
และใหเพื่อนประเมินในประเด็นที่เกี่ยวของจากการแสดงออกถึงสภาวะผูนํา
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2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1. สามารถใหเหตุผลและวิเคราะหเชิงปริมาณโดยใชความรูและเทคนิคทางคณิตศาสตร
และสถิติ
2. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถู ก ตองเหมาะสม ทั้ง ในดา น
การศึกษาคนควาหาความรูและการสื่อสารระหวางบุคคล
3. สามารถใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการติดตอสื่อสารและการสืบคนขอมูล อยางมี
วิจารณญาณ
4. สามารถบูรณาการทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
2.1.5.2 กลยุทธการสอน
1. สอนโดยวิธีก ารบรรยาย การอธิบายเนื้อหาสาระ สาธิตวิธีการกําหนดและแกโจทย
ปญหา สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข
2. สอนโดยวิธีก ารใหโ ครงงาน หรือการมอบหมายงาน ฝก การเรียบเรียงขอมูล และ
นําเสนอ โดยใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง
3. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อธิบายวิธีการเรียนรู
แบบกระบวนการ แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล การคนควาหาความรูเพื่อหาคําตอบและการแกปญหา
วิธกี ารแยกแยะเนื้อหาสาระของขอมูลขาวสาร การใหความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
2.1.5.3 การประเมินผล
1. สอบวัดความรูและความสามารถตามเนื้อหาสาระรายวิชา ประเมินความสามารถใน
การประยุกตวิธีการทางคณิตศาสตร เพื่ออธิบายและแกปญหาในชีวิตประจําวัน
2. สอบปากเปลา วัดผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย
3. ทดสอบศักยภาพและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
ประเมินจากผลงานและแบบฝกหัดที่มอบหมาย
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) เขาใจและซาบซึง้ ในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรมจริยธรรม
เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ขององคกรและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ
ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูท างวิศวกรรมตอบุคคล
องคกรสังคมและสิ่งแวดลอม
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5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.2.1.2 กลยุทธการสอน
1) อบรมสั่ง สอน เตือนสติ ปลูก ฝงใหนักศึก ษาตระหนัก ถึง คุณงามความดี รูจัก
แยกแยะ ผิดถูก ดีชั่ว โดยการเกริ่นนําหรือสอดแทรกในเนื้อหาวิชา เกี่ยวกับคุณงามความดี สัจธรรม
หลักธรรม คําสอนของศาสนา
2) การอธิบ าย บรรยาย ชี้นํา ฝกความประพฤติ การสรางนิสัย กําหนดแนวทาง
การปฎิบัติตามกฎของศีลธรรมและจริยธรรม
3) อธิบาย ชี้นํา ใหเห็นถึงความจําเปนและตระหนักถึงหนาที่ความรับผิดชอบของ
การเปนพลเมืองที่ดี มอบหมายกิจกรรมกลุมหรือกิจ กรรมรายบุคคล เปดโอกาสใหนัก ศึก ษาจัด
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและความเสียสละ
4) ใชกรณีศึกษาและอภิปราย ยกตัวอยางปูชณียบุคคล
2.2.1.3 การประเมินผล
1) ประเมินจากแบบบันทึก ผลการทําดีที่ป รากฏ การสรางคุณงามความดี เชน
ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา การประนีประนอม การยึดถือปฏิบตั ิตามหลักสัจธรรม หลักธรรม
คําสอนของศาสนา และการกําหนดคุณธรรมประจําใจ
2) ประเมินจากแบบบันทึกผลการปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑตาง ๆ ที่กําหนด
ทางสังคม มหาวิทยาลัย และที่กําหนดไวในรายวิชา เชนการเขาเรียน การตรงตอเวลา
3) ประเมินจากการสัง เกตพฤติกรรม การใชแบบทดสอบ ประเมินจากผลงานที่
ไดรับมอบหมาย
2.2.2 ความรู
2.2.2.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรม
พื้นฐานและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ และการ
สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
3) สามารถบูรณาการความรูใ นสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใ นศาสตรอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของ
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต
ใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาใน
งานจริงได
2.2.2.2 กลยุทธการสอน
1) บรรยาย อธิบาย อภิป ราย ทดลอง มอบหมายงานใหศึก ษาคนควา รวบรวม
ขอมูลตามหัวขอเรื่องที่กําหนด การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการระดมความคิด การจัดการ
เรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม
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2) สอนแบบใชป ญ หาเป นฐานของการเรี ยนรู (Problem-based Learning)
ใหเขาใจเกี่ยวกับ กฎ ทฤษฎี หลักเกณฑ ขอเท็จจริง และการ ฝกการแกโจทยปญหาโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
3) ใชกรณีศึกษากระบวนการกลุม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดทํารายงาน
การมอบหมายใหหาประสบการณตรง การมอบหมายใหทําโครงงานที่เกี่ยวกับการรักษาสืบทอดภูมิ
ปญญาทองถิ่นและสากล
4) จัดทัศนศึกษา
2.2.2.3 การประเมินผล
1) ประเมินและใหคะแนนจากผลงานที่มอบหมาย การทํารายงาน โครงงานและ
แฟมสะสมผลงาน
2) ประเมินและใหคะแนนจากความสามารถที่แสดงออกทางพฤติกรรมเชิงวิชาการ
ในชั้นเรียน การทําแบบฝกหัด
3) การสอบวัดประมวลความรูแ ละความเขาใจตามเนื้อหาสาระรายวิชา
2.2.3 ทักษะทางปญญา
2.2.3.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3) สามารถคิด วิเคราะหและแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการ
ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท ี่เกี่ยวของอยางเหมาะสม
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
2.2.3.2 กลยุทธการสอน
1) อธิบายใหรูถึงวิธีการคนหาความรู อบรมสั่งสอนใหตระหนักถึงความสําคัญของ
การเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความสนใจกอนการเรียนรู การสืบเสาะหาความรูดวยตัวเอง ชี้นํา
วิธีการคนควาหาความรูโดยวิธีตาง ๆ การตั้งคําถามและการหาคําตอบดวยสติปญญา
2) สอนแบบระดมความคิดใหแสดงออก หรือการสอนแบบพึ่งพา (Collaborative
Learning) ใหแสดงความคิดเห็นในเชิงสรางสรรคองคความรูใหม สอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบคนพบ
การมอบหมายงานโครงการโดยใชหลักการวิจัย
3) สอนใหเรียนรูจากการแกปญหา (Problem Solving) โดยการสืบคน แยกแยะ
คัดกรอง ประเมิน วิเ คราะห การตรวจสอบและประเมินขอมูลเพื่อใหเกิดความเขาใจและคนหา
ขอเท็จจริง การใชวิธีการทางวิทยาศาสตร
4) สอนโดยใชกรณีศึกษา การอภิปรายกลุม การอธิบายและการใหแบบฝกหัดใน
การแกปญหาที่มีหลายทางเลือก อธิบายวิธีการใหเหตุผล และการสรุปประเด็นปญหา ชี้นําวิธีการ
เรียนรูดวยการตั้งโจทยปญหา และการตั้งคําถามเพื่อพัฒนากระบวนการคิด
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2.2.3.3 การประเมินผล
1) ประเมิ นจากผลงานในเชิง แนวคิ ดสรา งสรรค ที่ม อบหมายให ศึก ษาคน คว า
การเขียนรายงาน และการประเมินจากแฟมผลงานของนักศึกษา
2) ประเมินจากแบบฝกหัดและงานที่มอบหมายที่ตองใชความคิดวิเคราะห การให
เหตุผลวิธีการตั้งคําถามและการใชวิจารณญาณในการแกโจทยปญหา
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูใ นสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเปน ผูริเ ริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเ ชิง สรางสรรค ทั้ง
สวนตัว และส วนรวม พรอมทั้ง แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งให
ความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
3) สามารถวางแผนและรับ ผิดชอบในการพัฒ นาการเรียนรู ทั้ ง ของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพออยางตอเนื่อง
4) รู จัก บทบาท หนาที่ และมีค วามรั บ ผิ ดชอบในการทํางานตามที่ ม อบหมาย
ทั้งงานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูต ามไดอยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสํานึก ความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรัก ษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
2.2.4.2 กลยุทธการสอน
1) อบรม สั่งสอน เตือนสติในเรื่องการประพฤติปฏิบัติ กริยา มารยาท ในการติดตอ
สื่อสารกับบุคคลอื่น
2) บรรยายใหค วามรูต ามเนื้อ หาสาระ สอนโดยใชก รณี ศึ ก ษา อธิบ าย สาธิ ต
การแบงกลุมทํางาน แบงหนาที่ความรับผิดชอบในแตละดาน การสรางสถานการณสมมุติ ฝกปฏิบัติ
ตามหลักวิชาการ
3) สอนแบบการบรรยาย การใชก รณีศึก ษา อธิบาย ใหความรูเกี่ยวกับ ลัก ษณะ
คุณสมบัติของผูนํา และการฝกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูนํา การใชบทบาทสมมุติ
2.2.4.3 การประเมินผล
1) ประเมินจากการสัง เกตพฤติ ก รรม แบบทดสอบความสามารถ บุคลิ ก ภาพ
อุปนิสัย และสมรรถนะทางกาย
2) ประเมิ น จากการสั ง เกตการพั ฒ นาพฤติ ก รรม พฤติ ก รรมการระดมสมอง
พฤติกรรมภาวะการเปนผูนําและผูตาม ผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม
3) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการพัฒนาบุคลิก ภาพ ใหนักศึกษาประเมิน
ตนเองและใหเพื่อนประเมินในประเด็นที่เกี่ยวของจากการแสดงออกถึงสภาวะผูนํา
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2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปน
อยางดี
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอ การแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3) สามารถประยุก ตใชเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
ใชสัญลักษณ
5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ
ในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
2.2.5.2 กลยุทธการสอน
1) สงเสริมใหนักศึกษาไดสืบคน และเขาถึงขอมูลโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เปดโอกาสใหนักศึกษานําเสนอผลงานในชั้นเรียนเพื่อใหผูอื่นเขาใจไดถูกตอง และใหความสําคัญใน
การอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
2) ใหนักศึกษาประยุกตใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อจําลองการทํางาน ในรายวิชา
ที่เกี่ยวของ
3) สงเสริ มใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลขใน
รายวิชาที่เกี่ยวของ
2.2.5.3 การประเมินผล
1) สอบวัดความรูและความสามารถตามเนื้อหาสาระรายวิชา ประเมินความสามารถ
ในการประยุกตวิธีการทางคณิตศาสตร เพื่ออธิบายและแกปญหาในชีวิตประจําวัน
2) สอบปากเปลา วัดผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย
3) ทดสอบศักยภาพและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร
ประเมินจากผลงาน และแบบฝกหัดที่มอบหมาย
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3. แผนที่แ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรีย นรูจากหลักสูตรสูรายวิช า
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีศีลธรรม คุณธรรมในการดําเนินชีวิต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา เคารพกฎระเบียบ
3) มีความซื่อสัตยสุจริต
4) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบตอตนเอง องคกรและสังคม
5) มีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีที่สรรสรางประโยชนตอสังคม
3.1.2 ความรู
1) มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระและวิธีการเรียนรูตามแนวคิดกระบวนการ
หลักการ และทฤษฎีพื้นฐาน และสามารถนําไปประยุกตได
2) สามารถบูรณาการความรูเพื่อพัฒนาตนเอง และตระหนักถึงความสัมพันธของ
การอยูรวมกันระหวาง มนุษย สังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3) เข าใจความแตกตา งและสามารถอยูใ นสั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมภายใตก ระแส
โลกาภิวัฒน
4) ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม การรักษาสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น และ
สากล
3.1.3 ทักษะทางปญญา
1) สามารถคิดคน ริเริ่ม สรางสรรค อยางเปนระบบ
2) สามารถพัฒนาตนเองดวยการเรียนรูไดตลอดชีวิต
3) สามารถสืบ คน แยกแยะ คัดกรอง ประเมิน วิเคราะหขอมูลเพื่อพัฒนาองค
ความรู
4) สามารถอธิบาย ตีความ สรุปประเด็นปญหาดวยเหตุผล และรูวิธีการแกปญหา
ในทางเลือกที่เหมาะสม
5) สามารถสรางสรรคงานที่เกิดประโยชนตอตนเองและสังคมทั้งในระดับทองถิ่น
และสากลภายใตกรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี
2) เปนผูนํา ยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ รูจักกาลเทศะ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดทั้งฐานะผูนําและผูตาม
3) รับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของ
ความเปนพลเมืองที่ดีของสังคม
4) มีม นุษยสัม พันธและมารยาททางสังคมที่ดี สามารถสื่อสารกับ คนอื่นอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
5) เขาใจ เห็นคุณคา และเคารพในความแตกตางของธรรมชาติม นุษย วิถีชีวิต
เพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมอยางมีดุลยภาพ
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3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถให เ หตุ ผ ลและวิ เ คราะหเ ชิง ปริ ม าณโดยใชค วามรู แ ละเทคนิ คทาง
คณิตศาสตร และสถิติ
2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางถูกตองเหมาะสม ทั้งในดาน
การศึกษาคนควาหาความรู และการสื่อสารระหวางบุคคล
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร และการสืบคนขอมูลอยาง
มีวิจารณญาณ
4) สามารถบูร ณาการทั ก ษะการวิเ คราะหเ ชิง ตัว เลข การสื่ อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) เขาใจและซาบซึ้ ง ในวั ฒ นธรรมไทย ตระหนัก ในคุ ณคา ของระบบคุณ ธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับ ผิดชอบตอตนเองและสัง คม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ
ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4) สามารถวิเคราะห และประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอ
บุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม
5) มีจ รรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ และมี ค วามรั บ ผิ ดชอบในฐานะผู
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน
3.2.2 ความรู
1) มี ค วามรู แ ละความเข า ใจทางคณิ ต ศาสตร พื้ น ฐาน วิ ท ยาศาสตร พื้ น ฐาน
วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของ
และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอนื่ ๆ ที่เกี่ยวของ
4) สามารถวิ เ คราะห แ ละแก ไ ขป ญ หา ด ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การ
ประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาใน
งานจริงได
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3.2.3 ทักษะทางปญญา
1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึง
การใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) มีจิ นตนาการและความยื ด หยุ นในการปรับ ใช องค ค วามรูที่ เ กี่ ย วข องอย า ง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ
3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดใน
ประเด็นที่เหมาะสม
2) สามารถเปนผูริเริ่ม แสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิง สรางสรรคทั้ง
สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ
3) สามารถวางแผนและรับ ผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้ งของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5) มีจิตสํานึก ความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรัก ษา
สภาพแวดลอมตอสังคม
3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปน
อยางดี
2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกต ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3) สามารถประยุกตใชเ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
ใชสัญลักษณ
5) สามารถใชเ ครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวของได
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รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1. กลุมวิชาภาษา
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย
01-011-004 ศิลปะการพูด
01-011-005 การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร

ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะห
ระหวางบุคคล
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
และความ
การสื่อสารและ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
     




  

   

  

 



  

     



  
 
  

 

   




  





  





  





 









  





  





  





 





     




  

   

   

   


 



  
  

   
  






     


  

 



 





  

  

 









  

  

 









มคอ.2

115

มคอ.2

116

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1. กลุมวิชาภาษา (ตอ)
01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป
01-021-004 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย
01-021-005 สารัตถะแหงความงาม
01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ

ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะห
ระหวางบุคคล
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
และความ
การสื่อสารและ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
  

  

 









  

  

 









  

  

 









  

  

 









  

  

 









  

  

 











  





     

  





   

     

  




 

     

  



 



  

  



 



 



  

  



 



 



  

  



 



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ)
01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต
01-021-008 ศิลปะการเลนเงา
01-021-009 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต
01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม
01-022-002 สังคมกับการปกครอง
01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน
01-022-005 สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย
01-022-006 ไทยศึกษา
01-022-007 กฎหมายและระบบของกฎหมาย
01-022-008 อาเซียนศึกษา
01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
01-022-010 ชุมชนศึกษา

ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะห
ระหวางบุคคล
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
และความ
การสื่อสารและ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
 



  

  

  

  

   

 







  

  

  

 







   

  

  

  





 



  

 



 



 







       







          
      

 

       
     

 

 

  

  

  

  

 

      





  

 

      





  

 

  

 

 



 

  

 

 



 

  

 

 



มคอ.2

117

มคอ.2

118

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตอ)
01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-022-013 การเปนผูประกอบการ
05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
02-031-001 ปรากฎการณสําคัญทางวิทยาศาสตร
02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล
02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี
02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-031-006 ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ
02-031-007 ยาและสารเสพติด
02-031-008 ของเสียและมลภาวะ
02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะห
ระหวางบุคคล
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
และความ
การสื่อสารและ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4


 

  

  



 

  

 



 

  

 

 

 



   

   

  

   

   

  

 

   

  

 

   

 

 









 









 







 




 







 







 







  

 







   

  

 







  

  

  



 







  

  

  



 







  

  

  



 







      

  



 













แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ตอ)
01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร
02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร
02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร
02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ
02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน
5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ
01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย
01-050-003 การรักษาสุขภาพ
01-050-004 ผูนํานันทนาการ

ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะห
ระหวางบุคคล
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
และความ
การสื่อสารและ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
 

  

  



 







 

  

  



 







  

     

 

 





  

     

 

 





  

    

 

 





   

    

 

 





   

    

 

 





   

    

 

 





       

 

    

 



    

 



       

 

   



















   



มคอ.2

119

มคอ.2

120

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป


รายวิชา

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5. กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ (ตอ)
01-050-005 กีฬาลีลาศ
01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ
01-050-007 พลศึกษา
01-050-008 ฟุตบอล
01-050-009 บาสเกตบอล
01-050-010 ตะกรอ
01-050-011 ฟุตซอล
01-050-012 แบดมินตัน
01-050-013 วายน้ํา
01-050-014 วอลเลยบอล
01-050-015 เทนนิส
01-050-016 กอลฟ

ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

ทักษะการ
ทักษะความสัมพันธ
วิเคราะห
ระหวางบุคคล
เชิงตัวเลข
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู
ทักษะทางปญญา
และความ
การสื่อสารและ
รับผิดชอบ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
    

 











    

 











       

 

   



       

 

   



     

 



   





     

 



   





     

 



   





     

 



   





     

 



   





     

 



   





     

 



   





     

 



   





แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ


รายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1. วิชาเฉพาะพื้นฐาน
1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
01-001-203 เคมีพื้นฐาน
01-002-101 ฟสิกส 1
01-002-102 ฟสิกส 2
01-003-101 คณิตศาสตร 1
01-003-102 คณิตศาสตร 2
01-003-203 คณิตศาสตร 3
1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
09-111-101 เขียนแบบวิศวกรรม
09-111-102 วัสดุวิศวกรรม
09-111-103 กลศาสตรวิศวกรรม
09-111-205 ความแข็งแรงของวัสดุ
09-111-312 สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต
09-112-201 ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกรโยธา
09-115-201 ชลศาสตร

ความรับผิดชอบหลัก



คุณธรรม จริยธรรม
1 2 3 4 5

ความรับผิดชอบรอง

ความรู
1

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะทางปญญา

2 3 4 5 1 2 3 4 5

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5



































































 

  







 









 































 





 





















































มคอ.2

121

มคอ.2

122

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ


รายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม (ตอ)
09-115-202 ปฏิบัติการชลศาสตร
09-115-303 อุทกวิทยา
09-116-201 การสํารวจ
09-116-202 ปฏิบัติการสํารวจ
09-116-303 การฝกงานสํารวจภาคสนาม
09-117-201 การฝกทักษะทางวิศวกรรมโยธา
09-211-104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
2. วิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม
09-111-206 เทคโนโลยีคอนกรีต
09-111-207 ทฤษฎีโครงสราง
09-111-208 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
09-111-309 การวิเคราะหโครงสราง
09-111-310 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
09-111-311 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก

ความรับผิดชอบหลัก

คุณธรรม จริยธรรม





















































































  














ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5




ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะทางปญญา







ความรับผิดชอบรอง

ความรู

1 2 3 4 5 1 2





































































































 



 

















































 









 





 





แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ


รายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา
2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม (ตอ)
09-112-202 ปฐพีกลศาสตร
09-112-203 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
09-112-304 วิศวกรรมฐานราก
09-113-401 วิศวกรรมการทาง
09-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง
09-114-402 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
09-115-404 วิศวกรรมชลศาสตร
09-117-302 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
09-117-303 การเตรียมความพรอมการฝก
ประสบการณวิชาชีพทาง
วิศวกรรมโยธา
09-117-304 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางวิศวกรรมโยธา 1
09-117-405 โครงงานวิศวกรรมโยธา

ความรับผิดชอบหลัก

คุณธรรม จริยธรรม



ความรับผิดชอบรอง

ความรู

1 2 3 4 5 1 2


































ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะทางปญญา

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5












 



















 















  



   









 

  





  

 



 

  



   

 




 







 







 










 

 











ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ







 











  



  

 



  

 



  










 









 





 







มคอ.2

123

มคอ.2

124

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ


รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม (ตอ)
09-117-406 การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางวิศวกรรมโยธา 2
09-117-407 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมโยธา
09-117-408 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
09-111-313 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
09-111-414 วิธีการทางคอมพิวเตอร

ความรับผิดชอบหลัก

คุณธรรม จริยธรรม



ความรับผิดชอบรอง

ความรู

1 2 3 4 5 1 2




 









 









 











สําหรับวิศวกรโยธา
09-111-415 การประยุกตใชคอมพิวเตอร
ในงานวิศวกรรมโยธา







09-111-416 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
09-111-417 การออกแบบอาคาร
09-111-418 การออกแบบโครงสรางตานทาน
แผนดินไหว
09-112-405 ปฐพีพลศาสตรเบื้องตน

ทักษะทางปญญา

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5









 

 

 



 
 

























































ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

 




 



  



  



  





 

 































































แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ


รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม (ตอ)
09-112-406 ธรณีเทคนิคเชิงรถไฟ
09-112-407 การทดสอบทางวิศวกรรม
ธรณีเทคนิค
09-112-408 ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง
09-112-409 การออกแบบฐานรากลึก
09-112-410 การปรับปรุงดินทางวิศวกรรม
09-112-411 กลศาสตรของดินไมอิ่มตัวดวยน้ํา
09-113-403 วิศวกรรมขนสง
09-113-404 การออกแบบผิวทาง
09-113-405 วิศวกรรมจราจร
09-113-406 การวางแผนการขนสงในเมือง
09-114-301 สัญญา ขอกําหนด และการประมาณ
ราคางานกอสราง
09-114-403 การตรวจงานวิศวกรรมโยธา
09-114-404 กฎหมายสําหรับวิศวกรโยธา

ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง
ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

คุณธรรม จริยธรรม



ความรู

ทักษะทางปญญา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) (หมวดวิชาเฉพาะ)


รายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม (ตอ)
09-114-405 เทคนิคและเครื่องมือในงานกอสราง
09-114-406 วิศวกรรมงานกอสราง
09-114-407 วิธีและเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง
09-115-405 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
09-115-406 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
09-116-304 การสํารวจเพื่อการกอสราง
09-116-405 การสํารวจเสนทาง
09-117-409 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา

ความรับผิดชอบหลัก

คุณธรรม จริยธรรม



ความรับผิดชอบรอง

ความรู





ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

ทักษะทางปญญา

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4


ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใหพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษา ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การ
รวมกิจกรรม การสอบ หรือวิธีการอื่นใดที่กําหนดไวในหลักสูตรรายวิชา การวัดผลการศึ กษาอาจมี
หลายครั้งในระหวางภาคการศึกษา และมีการวัดผลการศึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอยางนอยภาค
การศึกษาละหนึ่งครั้ง เพื่อประเมินผลการศึกษา
นักศึกษาที่มีสิทธิไดรับการประเมินผลการศึกษาแตละรายวิชา ตองมีระยะเวลาศึกษาไมนอย
กวารอยละแปดสิบของระยะเวลาศึกษาทั้งหมดของแตล ะรายวิชา เวนแตไดรับอนุญ าตเปนกรณี
พิเศษจากอาจารยผูสอน
การประเมินผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนระดับคะแนน มีลําดับขั้น
ดังนี้
ระดับคะแนน
ผลการศึกษา
คาระดับคะแนนตอหนวยกิต
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4.0
+
B
ดีมาก (Very Good)
3.5
B
ดี (Good)
3.0
+
C
ดีพอใช (Fairly Good)
2.5
C
พอใช (Fair)
2.0
+
D
ออน (Poor)
1.5
D
ออนมาก (Very Poor)
1.0
F
ตก (Fail)
0.0
กรณีที่ไมมีการประเมินผลเปนระดับคะแนน ใหประเมินผลการศึกษาเปนสัญลักษณดังนี้
สัญลักษณ ความหมาย
W
ถอนรายวิชาโดยไดรับอนุมัติ (Withdrawn)
I
การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete)
S
ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน การฝกประสบการณวิชาชีพ เปนที่พอใจ
(Satisfactory)
U
ผลการศึกษา การปฏิบัติงาน การฝก ประสบการณวิชาชีพ ไมเปนที่
พอใจ (Unsatisfactory)
AU
การลงทะเบียนเรียนเปนกรณีพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit)
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.1.1 นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชาโดยใชแบบประเมินผลการ
เรียนรูดานตางๆ ที่ตองการทวนสอบ
2.1.2 คณะกรรมการสอบไลประเมินขอสอบเพื่อใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และการให
คะแนนใน แตละรายวิชา
2.1.3 สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit
Examination) โดยใชขอสอบกลางที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุม
เครือขาย สถาบันอุดมศึกษา
2.1.4 บัณฑิตใหมที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ประเมินหลักสูตร
2.1.5 ผูประกอบการที่รับนักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงาน และผูใชบัณฑิ ตประเมินทักษะการ
ปฏิบัติ ง านโดยใชแบบประเมินกลางที่เ ห็นชอบโดยผูท รงคุณวุฒิในสาขาวิ ชาของกลุม เครือขาย
สถาบันอุดมศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.2.1 สภาวะการมีงานทําของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษาใน
ดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเขาทํางานในสถานประกอบการ
2.2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอม และความรูจาก
สาขาวิชาที่เรียนในหลัก สูตร ที่เ กี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสให
เสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
2.2.4 สัมภาษณบัณฑิต เพื่อสอบถามขอมูลนํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอนและพัฒนาหลักสูตร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษา
3.1 นักศึกษาไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยตอง
ศึกษารายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามหลักสูตรและขอกําหนดของสาขาวิชา มีหนวยกิตสะสมไมต่ํากวาที่
หลักสูตรกําหนดไว และไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
3.2 เปนผูมีความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัย และตองผานการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมีใบแสดงผลกิจกรรม
3.3 นัก ศึก ษาตองผา นเกณฑ ก ารทดสอบวัด สมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะวิชาชีพตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และไดรับใบรับรอง

128

มคอ.2

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจ เกี่ยวกับบทบาท
ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชา ตลอดจนนโยบายของ มหาวิทยาลัย/คณะ/
วิทยาลัย หลักสูตรที่สอน
1.2 ชี้แจงปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร
คูมืออาจารย กฎระเบียบตางๆ
1.3 อบรมเทคนิค วิธีการสอน การใชสื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัย
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.4 กําหนดอาจารยอาวุโ สเปนอาจารยพี่เ ลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําและปรึก ษาเพื่อเรียนรูและ
ปรับตัวเขาสูการเปนอาจารย โดยเฉพาะอยางยิ่ง เนนถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
ความเปนครูอาจารย และการทํางานรวมกันเปนหมูคณะ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อพัฒนาการสอน
และการทําวิจัยอยางตอเนื่อง โดยการสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ
วิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการในประเทศหรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลใหทันสมัย
3) สงเสริมใหมีงานวิจัยในชั้นเรียน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
1) มีก ารกระตุนและสนับ สนุนให อาจารย ผ ลิต ผลงานทางวิช าการ และสนั บ สนุนให
อาจารยเขารับการฝกอบรมหรือประชุมสัมมนาทางวิชาการ การวิจัย ที่เปนประโยชนในการเรียน
การสอนและการพัฒนาตนเอง
2) สงเสริมงานวิจัยและบริการทางวิชาการที่เปนประโยชนตอทองถิ่นและชุมชน
3) สงเสริมการศึกษา อบรม และดูงานที่มีประโยชนตอการผลิตผลงานทางวิชาการ
4) สรางเครือขายความรวมมือดานวิชาการและโครงการบริการวิชาการ การถายทอด
เทคโนโลยีรวมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และสถานประกอบการ
5) พัฒ นางานวิจัยรวมกับสถานประกอบการ เพื่อตอยอดองคความรูของอาจารยใหมี
ความทันสมัยและสรางประโยชนใหสังคม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การดําเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2557
รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใชเกณฑการประเมิน
6 องคประกอบ ดังนี้ 1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตรการเรียน
การสอน การประเมินผูเรียน 6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และหลั กสูตรมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
1. การกํ า กั บ มาตรฐาน มี ก ารบริ ห ารจั ดการหลัก สู ตรให เ ป น ไปตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึก ษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหมีจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยป ระจําหลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญ ญาตรี พ.ศ. 2558
โดยเฉพาะจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรซึ่งทําหนาที่ในการบริหารและ
พัฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ยนการสอน ตั้ ง แต ก ารวางแผน การควบคุ ม คุณ ภาพ การติ ด ตาม
ประเมินผล ตองเปนไปตามเกณฑฯและขอกําหนดของหลัก สูตรและอยูป ระจําหลัก สูตรนี้เ พียง
หลักสูตรเดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา
1.2 มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด (ภายใน 5 ป) ตามเกณฑม าตรฐาน
หลักสูตร
2. บัณฑิต หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหบัณฑิตมีคุณภาพดังนี้
2.1 คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ มี ก ารกํ า หนด
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับ ผิดชอบ และ 5) ดานทัก ษะการวิเคราะหเชิง ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ ทคโนโลยี
โดยหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต ซึ่งตองไดคะแนนไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
2.2 การมีง านทําหรือประกอบอาชีพอิส ระของผูสําเร็ จ การศึก ษาของหลัก สูตรภายใน 1 ป
ไมนอยกวารอยละ 80 ของผูสําเร็จการศึกษา
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3. นักศึกษา หลักสูตรใหความสําคัญกับนักศึกษาโดยมีการดําเนินการดังนี้
3.1 การรับนักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกดําเนินการรับและการเตรียมความพรอมใหกับ
นักศึกษาโดยในการดําเนินการรับนักศึกษาใหคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคลองกับธรรมชาติของ
หลักสูตร มีการกําหนดเกณฑโปรงใสชัดเจน การคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพรอมใน
การเขาศึกษาในหลักสูตร และมีกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ทั้งกิจกรรมดานวิชาการ มี
กิจกรรมการปรับพื้นฐานความรูดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และระบบสารสนเทศ เพื่อใหสามารถ
สําเร็จการศึกษาไดในระยะเวลาที่กําหนด
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมการใหคําปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อใหนัก ศึก ษาเรียนอยางมีความสุขและมีทัก ษะที่จําเปนตอการ
ประกอบอาชีพในอนาคต
3.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหนักศึกษาไดมีความพรอมทางการศึกษาและมีความพึงพอใจ
ตอการบริหารหลักสูตรไมนอยกวา รอยละ 80 รวมทั้งมีการเปดโอกาสใหมีชองทางใหนักศึกษาไดให
ขอเสนอแนะและมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของนักศึกษา เพื่อใหมีนักศึกษาคงอยูและ
สําเร็จตามแผนการเรียนของหลักสูตร
4. อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย
ที่ครอบคลุมประเด็น ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ระบบการบริหารอาจารย
และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณภาพ ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่
มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในดานคุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของอาจารย เพื่อสราง
ความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร
4.2 คุณภาพอาจารย มีการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา
หลัก สูตร และใหมีคุณวุฒิและตําแหนง ทางวิชาการ รวมทั้ง มีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาชีพ มี
ประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิต และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานวิชาการอยาง
ตอเนื่องใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ
4.3 หลักสูตรมีการบริหารจัดการใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรคง
อยู และมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร และมีผลการประเมินความพึงพอใจไมนอยกวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน หลักสูตรมีการบริหารจัดการดังนี้
5.1 หลัก สูต รมีร ะบบและกลไกในการดําเนินงานตามสาระรายวิช าในหลัก สูต ร โดยมีก าร
ออกแบบหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา และมีการ
ปรับ ปรุงสาระรายวิชาในแตล ะปก ารศึก ษา ที่ทําใหหลักสูตรมีความทันสมั ย สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
วางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพื่อใหนักศึก ษาไดรับความรูและประสบการณ โดยมีก ารกําหนดผูสอน
การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒ นธรรม ใหเ ปน ไปตามเกณฑ ม าตรฐานการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษาตามที่ สํา นัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ที่ทําใหก ระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความ
แตกตางของผูเรียน การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุ
เปาหมาย
5.3 การประเมินผูเรียน หลักสูตรมีระบบและกลไกในการประเมิ นผูเรียนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
และกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) และมี
การทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชา ไมนอยกวารอยละ 25 ของวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
ที่เปดสอน เพื่อใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา ใหนักศึกษาพัฒนาวิธีการเรียนจนเกิดการเรียนรู และเปนไปตาม
ความคาดหวังของหลักสูตร ดวยวิธีการ เครื่องมือประเมินที่เชื่อถื อได ที่ทําใหผูสอนและผูเรียนมี
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนตอไป
5.4 หลักสูตรมีการบริหารจัดการตามตัวบงชี้การดําเนินงานเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่ปรากฎในหลักสูตร หมวด 7 ขอที่ 7 โดยมีผลการดําเนินงาน ผานเกณฑ
ในขอที่ 1 -5 และไดคะแนนรวมไมนอยกวารอ ยละ 80 ของตัวบง ชี้ผ ลการดําเนินงานที่ร ะบุไ ว
ในแตละป
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
1. ทรัพยากรการเรียนการสอน
หลักสูตรมีระบบและกลไกในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหมีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติของหลักสูตร มีคุณภาพพรอมใชงาน ผลการ
ประเมินความพึง พอใจของนักศึก ษาและอาจารยตอสิ่ง สนับ สนุนการเรียนรู คะแนนไมนอยกวา
3.50 - 5.00 และมีกระบวนการปรับปรุงเพื่อเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมาตรฐานการเรียนรู โดยหลักสูตรมีหองปฏิบัติการและครุภัณฑหลักที่
จําเปนในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
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1.1 หองบรรยาย ใชอาคารเรียนรวมชางอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
1) หองบรรยาย
ขนาด 40 ที่นั่ง
จํานวน 4 หอง
2) หองบรรยาย
ขนาด 60 ที่นั่ง
จํานวน 2 หอง
1.2 หองบรรยาย ใชอาคารเฉลิมพระเกียรติ รายละเอียดดังนี้
1) หองบรรยาย
ขนาด 60 ที่นั่ง
จํานวน 4 หอง
2) หองบรรยาย
ขนาด 120 ที่นั่ง
จํานวน 6 หอง
1.3 หองปฏิบัติการ ใชอาคารอํานวยการและสารสนเทศ รายละเอียดดังนี้
1) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ขนาด 30 ที่นั่ง
จํานวน 1 หอง
2) หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ขนาด 40 ที่นั่ง
จํานวน 1 หอง
1.4 หองปฏิบัติการทางภาษา ใชอาคารเรียนรวมชางอุตสาหกรรม รายละเอียดดังนี้
1) หองปฏิบัติการทางภาษา
ขนาด 40 ที่นั่ง
จํานวน 1 หอง
1.5 หองสมุด
ใชหองสมุดประจําวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งมีตําราเรียน วารสาร สิ่งตีพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ศูนยการเรียนรูดวยตัวเอง
การใหบริการทาง Internet และการบริการทางดานวิชาการตาง ๆ ซึ่งในปจจุบันหองสมุดมีหนังสือ
และเอกสารเพื่อการศึกษา ดังรายละเอียดดังนี้
1) หนังสือและตําราเรียนภาษาไทย
จํานวน 18,800 เลม
2) หนังสือและตําราเรียนอังกฤษ
จํานวน 2,100 เลม
3) วารสารตาง ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน
90 รายการ
4) จุลสารภาคภาษาไทย
จํานวน
97 รายการ
5) หนังสือพิมพภาษาไทย/ภาษาตางประเทศ
จํานวน
8 สํานักพิมพ
6) สื่อโสตทัศน
จํานวน 450 เรื่อง
1.6 รายการฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสเพื่อการสืบคน
1) ฐานขอมูล IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
2) ฐานขอมูล ProQuest Dissertation & Theses
3) ฐานขอมูล ACM Digital Library
4) ฐานขอมูล H.Wilson
5) ฐานขอมูล ISI Web of Science
6) ฐานขอมูล Academic Search Premium
7) ฐานขอมูล Springerlink Journal
8) ฐานขอมูล Education Research Complete
9) ฐานขอมูล Computers & Applied Sciences Complete
10) ฐานขอมูล EMERALD MANAGEMENT E-JOUNAL
11) ฐานขอมูล ACS : American Chemical Society
12) ฐานขอมูล ScienceDirect
13) ฐานขอมูล TDC Thai Digital Collection
14) ฐานขอมูล Science Direct (e-book)
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1.7 หองปฏิบัติการและอุปกรณการสอน ใชครุภัณฑสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ดังนี้
1. หองปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ประกอบดวย
1) เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine
จํานวน 2 เครื่อง
2) เครื่องทดสอบแรงกด
จํานวน 1 เครื่อง
3) เครื่องทดสอบแบบไมทําลาย Digi Schmidt Hammer
จํานวน 1 เครื่อง
4) เครื่องทดสอบแรงบิด
จํานวน 1 เครื่อง
2. หองปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี
1) ชุดทดสอบการหาคาความถวงจําเพาะ
ของปูนซีเมนต
จํานวน 8 ชุด
2) ชุดทดสอบการหาคาขีดจํากัดความขนเหลวปกติ
ของซีเมนตเพสต
จํานวน 7 ชุด
3) ชุดทดสอบการหาคาเวลาการกอตัวของซีเมนตเพสต จํานวน 7 ชุด
4) ชุดทดสอบกําลังอัดของแทงซีเมนตมอรตา
จํานวน 3 ชุด
5) ชุดทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของวัสดุ
มวลรวมละเอียด
จํานวน 4 ชุด
6) ชุดทดสอบหาคาความถวงจําเพาะของวัสดุ
มวลรวมหยาบ
จํานวน 5 ชุด
7) ชุดทดสอบการรอนผานตะแกรงของวัสดุมวลรวม
จํานวน 1 ชุด
8) ชุดทดสอบการสึกหรอของวัสดุมวลรวม
จํานวน 1 ชุด
9) ชุดทดสอบสารอินทรียในวัสดุมวลรวมละเอียด
จํานวน 2 ชุด
10) ชุดทดสอบการหาคาหนวยน้ําหนักของคอนกรีต
จํานวน 1 ชุด
11) ชุดทดสอบการหาคาการยุบตัวของคอนกรีต
จํานวน 5 ชุด
12) ชุดทดสอบเวลาการกอตัวของคอนกรีต
จํานวน 5 ชุด
13) ชุดทดสอบโตะการไหล
จํานวน 1 ชุด
14) ชุดทดสอบการทดสอบวีบี
จํานวน 1 ชุด
15) ชุดทดสอบการจมของลูกบอลเคลลี่
จํานวน 1 ชุด
16) ชุดทดสอบกําลังอัดและดัดของคอนกรีต
จํานวน 5 ชุด
17) ชุดทดสอบแรงดึงของมอรตา
จํานวน 1 ชุด
3. หองปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1) ชุดเจาะสํารวจดินและเก็บตัวอยาง
ความลึกไมนอย 24 เมตร
จํานวน 1 ชุด
2) ชุดทดสอบหาคา Atterberg’s Limits
- ชุดทดสอบการหาคาขีดจํากัดเหลวของดิน
จํานวน 3 ชุด
- ชุดทดสอบหาคาขีดจํากัดพลาสติกของดิน
จํานวน 3 ชุด
- ชุดทดสอบหาคาขีดจํากัดการหดตัวของดิน
จํานวน 3 ชุด
3) ชุดทดสอบการหาคาความถวงจําเพาะของเม็ดดิน
จํานวน 3 ชุด
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4) ชุดทดสอบจําแนกขนาดของเม็ดดินโดยวิธีใชตะแกรง
5) ชุดทดสอบจําแนกขนาดของเม็ดดินโดย
วิธีใช Hydrometer
6) ชุดทดสอบบดอัดดินแบบมาตรฐาน
และแบบสูงกวามาตรฐาน
7) ชุดทดสอบแคลิฟอรเนียแบริ่งเรโซ (C.B.R.)
8) ชุดทดสอบหาคาความแนนของดินในสนาม
9) ชุดทดสอบหาคาความซึมไดของน้ําในดิน
10) ชุดทดสอบ Direct Shear Test
11) ชุดทดสอบ Unconfined Compression Test
12) ชุดทดสอบ Triaxial Test
13) ชุดทดสอบ Consolidation Test
14) ชุดทดสอบ Pocket Vane Shear
4. หองปฏิบัติการชลศาสตร
1) ชุดทดสอบ Hydrostatic pressure
2) ชุดทดสอบ Stability of Floating Bodies
3) ชุดทดสอบ Bernoulli’s Theorem
and Venturi Meter
4) ชุดทดสอบ Energy Loss in Pipes
5) ชุดทดสอบคุณสมบัติของน้ํา (Properties of Fluid)
6) ชุดทดสอบการวัดอัตราการไหล
และแรงเสียดทานในทอปด
7) ชุดทดสอบ Impact of A Jet
8) ชุดสอบ Flow over Notch
9) ชุดทดสอบไหลในรางน้ําเปด
10) ชุดทดสอบไหลผานรูระบายขนาดเล็ก
และสายน้ําที่พุงแบบอิสระ (Orifice and Jet Flow)
11) ชุดทดสอบการวัดอัตราการไหลในทางน้ํา
เปดโดย Parshall Flume
12) ชุดทดสอบปมน้ําแบบอนุกรมและขนาน
5. หองปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง
1) ชุดทดสอบการทะลวงของวัสดุบิทูเมน
2) ชุดทดสอบความหนืดแบบเซยโบลฟูโรล
3) ชุดทดสอบจุดออนตัว
4) ชุดทดสอบความยืดตัว
5) ชุดทดสอบความถวงจําเพาะของวัสดุบิทูเมน
โดยใชขวด ถ.พ.

จํานวน 2 ชุด
จํานวน 6 ชุด
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6
3
3
2
1
2
1
3
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 2 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
1
2
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

จํานวน 8 ชุด
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6) ชุดทดสอบจุวาบไฟและจุดติดไฟ
จํานวน 1 ชุด
7) ชุดทดสอบหาความสูญเสียเมื่อไดรับความรอน
จํานวน 1 ชุด
8) ชุดทดสอบการหลุดลอก
จํานวน 1 ชุด
9) ชุดทดสอบหาปริมาณน้ําในยางมะตอยน้ํา
จํานวน 1 ชุด
10) ชุดทดสอบอัสฟลทคอนกรีตมิกซโดยวิธีมารแชล
จํานวน 1 ชุด
11) ชุดทดสอบความตานทานการไถลของผิวจารจร
จํานวน 1 ชุด
12) เครื่องบริติชเพนตูลั่มเทสเตอร
จํานวน 1 ชุด
13) ชุดทดสอบการกลั่นผลิตภัณฑคัทแบคอัสฟลท
จํานวน 1 ชุด
6. หองปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ
1) กลองระดับชนิดตางๆ
จํานวน 7 ชุด
2) กลอง Total Station และ ปริซึม
จํานวน 5 ชุด
3) อุปกรณรับสัญญาณดาวเทียม
จํานวน 2 ชุด
4) อุปกรณประกอบสําหรับชุดปฏิบัติการสํารวจ
7. ความพรอมดานอื่น ๆ อาทิ อุปกรณ และสื่อการสอนที่สําคัญ ประกอบดวย
1) เครื่องไมโครคอมพิวเตอร
2) เครื่องคอมพิวเตอรชนิดพกพา
3) เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร
4) เครื่องเซิรฟเวอร
5) แอคเซาพอยทอินเทอรเน็ตไรสาย
6) เครื่องถายเอกสาร
7) เครื่องอัดสําเนาดิจิตอล
2. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
การวางแผนการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เ กี่ยวของเพื่อบริก ารใหอาจารยและนัก ศึกษาได
ศึก ษาคนควา และใชป ระกอบการเรียนการสอน ในการจัดซื้อหนัง สือนั้น อาจารยผูสอนแตล ะ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน เพื่อบริการหนังสือ
ตํารา หรือวารสารเฉพาะทางและวางแผนงบประมาณจัดซื้อสื่อการสอนอื่นๆ เพิ่มเติมอยางเพียงพอ
เพื่อใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร
เครื่องฉายแผนทึบ เปนตน
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไมนอย
กวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
องคประกอบ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่1 ปที่2 ปที่3 ปที่4 ปที่5
1. การกํากับ 1) มีการบริหารจัดการใหมีจํานวนและคุณสมบัติของ
x x x x x
มาตรฐาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา
หลักสูตร เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และสภาวิชาชีพกําหนด
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
x x x x x
ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร/สาขาวิชา
3) มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
x
(ภายใน 5 ป) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2. บัณฑิต
4) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
x
โดยการประเมินคุณภาพบัณฑิตใหครอบคลุม
ผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดาน คือ
1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู
3) ดานทักษะทางปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ
5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคะแนนประเมิน
ไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5) มีการสํารวจติดตามการมีงานทําของบัณฑิต ไมนอย
x
กวารอยละ 70 ของบัณฑิตที่จบการศึกษา และผลการมี
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระของผูสําเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรภายใน 1 ป ไมนอยกวารอยละ 80 ของ
ผูตอบแบบสํารวจ
3. นักศึกษา 6) มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุมประเด็น
x x x x x
1) การรับและการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษา
2) การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแกนักศึกษา 3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21
และ 4) มีชองทางการรับขอเสนอแนะของนักศึกษา
และการปรับปรุง ตามขอเสนอแนะ และผลการ
ดําเนินงานตามระบบ มีคะแนนประเมินไมนอยกวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
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องคประกอบ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
4. อาจารย 7) มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุมประเด็น
1) ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
2) ระบบการบริหารอาจารย และ 3) ระบบการ
สงเสริมและพัฒนาอาจารย และผลการดําเนินงาน
ตามระบบ มีคะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
8) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสว น
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
9) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
10) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครัง้
11) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป
5. หลักสูตร 12) มีระบบและกลไกดําเนินงานครอบคลุมประเด็น
การเรียน
1) การออกแบบหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร
การสอน
ใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา
การประเมิน
2) การปรับปรุงสาระรายวิชาในแตละปการศึกษา
ผูเรียน
3) การกําหนดผูสอน 4) การกํากับ ติดตาม
การตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรูและ
การจัดการเรียนการสอน 5) การจัดการเรียนการ
สอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
6) การประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ 7) การกํากับ
การประเมิน การจัดการเรียนการสอนและ
มีการทวนสอบผลการเรียนรู และผลการดําเนินงาน
ตามระบบ มีคะแนน ประเมินไมนอยกวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
13) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกวิชา
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องคประกอบ

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
14) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา
15) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
16) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอน
ในแตละปการศึกษา
17) มีแผนการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปที่แลว
18) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51
จากคะแนนเต็ม 5.0
6. สิ่ง
19) มีระบบและกลไกดําเนินงาน การจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการ สนับสนุนการเรียนรูเพื่อใหมีปริมาณเพียงพอและ
เรียนรู
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนตามธรรมชาติ
ของหลักสูตร และผลการดําเนินงานตามระบบ มี
คะแนนประเมินไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
รวมตัวบงชี้ในแตละป
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ หัวขอวามี
ความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การ
อภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่
กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใช
ไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
หรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสตอไป
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและ
การใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะ กลยุทธการ
สอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา เกณฑการประเมินผลและการใชสื่อ
การสอนทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 2 กอนสําเร็จ
การศึกษา ในรูปแบบสอบถาม หรือการประชุมตัวแทนนักศึกษากับตัวแทนอาจารย
2.2 โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก
การประเมินจากการเยี่ยมชมและขอมูลในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
2.3 โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ
1) แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต
2) การประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดั ชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมขอมูลทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแตล ะ
รายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันที ซึ่งจะ
เปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นจะดําเนินการไดตลอดเวลาที่พบปญหา สําหรับการ
ปรับ ปรุ ง หลัก สูต รทั้ ง ฉบับ นั้น จะดํา เนิ นการทุก 5 ป ทั้ง นี้เ พื่อ ให ห ลั ก สู ตรมีค วามทั นสมัย และ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1. อาจารยประจําวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบใน
ระหวางภาค ปรับ ปรุง ทันทีห ลัง จากขอมูล ที่ไดรับ เมื่อสิ้นภาคการศึก ษา จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการรายวิชา (มคอ.5 และหรือ มคอ.6) เสนอหัวหนาสาขาผานหัวหนาหลักสูตรหรืออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขา
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการหลักสูตรประจําป (มคอ.7) โดยรวบรวม
ขอมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่ง
อํานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ของนักศึก ษา รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ จัดทํารายงานผล
การดําเนินการหลักสูตรประจําป เสนอหัวหนาสาขา
4. ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดําเนินการหลักสูตร จากราง
รายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผน
ปรับปรุงการดําเนินการเพื่อใชในรอบการศึก ษาตอไป โดยจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร เสนอผูอํานวยการผานหัวหนาสาขา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจําวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ
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ภาคผนวก ก
รายละเอียดเหตุผลและความจําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร
กระแสโลกาภิ วั ต น และกระแสบริ โ ภคนิย มที่ ม าพร อ มกั บ เศรษฐกิจ เสรี บ วกกั บ กระแส
ความกาวหนาของเทคโนโลยีส มัยใหมในปจ จุบันไดแพรหลายไปทุกสังคม สง ผลให เกิดพลวัตทาง
วัฒนธรรม รวมถึงเปนการเปดโอกาสทางการศึกษาที่มีความเทาเทียมและเกิดการยกฐานะทางสังคม
ของคนทุกกลุมชนชาติอยางเทาเทียม ทําใหเ ด็ก และเยาวชนทั่วโลกมีแนวโนม ที่จ ะตองเผชิญและ
จําเปนตองปรับตัวใหเขากับสังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ้น ในสวนของประเทศไทยก็เชนเดียวกัน การเปน
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community: AC) อยางเต็มรูปแบบทําใหรัฐบาลไทยกําหนดยุทธศาสตร
ประเทศ (พ.ศ. 2560-2564 ) โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม
และทั่วถึง ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึ กษาใหมเพื่อ
สรางความรับผิดชอบตอผลลัพธ ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการ
จัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกใหไดคนดี
คนเกง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธจ ากตัวผูเรียน และปฏิรูประบบ
การเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแตระดับปฐมศึกษา
จนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรูปรับหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด
จากสภาวการณ ดั ง กล า ว สาขาวิ ศ วกรรมโยธา วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรมและ
การจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งเปนวิทยาลัยหนึ่งที่ ตั้งอยูในเขตพื้นที่ภาคใต
ตอนบนของประเทศไทย ที่เปดการเรียนการสอนอยางสมบูรณาการสอดคลองกับอัตลักษณของบริบท
ทางสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหเปนไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการขยายโอกาสทางการศึกษา การยกระดับคุณภาพทางการศึกษา
รวมทั้งการบริหารจัดการทางการศึกษาไดสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษา พัฒนา
ความเปน สากลของการศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การเป น ประชาคมอาเซี ย น หลั ก สู ตรได ต ระหนั ก ถึ ง
ความสําคัญของภารกิจดานวิชาการดังกลาว ซึ่งมีจุดมุงหมายสูงสุดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร
ของประเทศ เพื่อพัฒนาบุคลากรดานวิศวกรรมโยธาในระดับสูงสาขาตาง ๆ เชน วิศวกรรมโครงสราง
วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมขนสง วิศวกรรมสํารวจ และการบริหารงานกอสราง โดยสาขาวิศวกรรมโยธา
ไดผลิตบัณฑิตเพื่อเปนกําลัง สําคัญ ในหนวยงานทั้ง ภาครัฐและเอกชน ในปจจุบันวิทยาการ ในดาน
วิศวกรรมโยธา ไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง การศึกษาวิจัยเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาความรูใหเกิดความงอกงามทางภูมิ
ปญญา เพื่อความคงอยู ความเจริญ และความเปนอารยะของชาติ เนนสรางบัณฑิตที่มีการผสมผสาน
ความรูกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย การนําเทคโนโลยีความคิดสรางสรรคและความรูที่เหมาะสมมาพัฒนา
ใหเกิดเปนมูลคาทางเศรษฐกิจ เพื่อสรางสรรคองคความรูหรือนวัตกรรมพรอมปรับตัว มีทักษะในการ
ทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยูทามกลางความแตกตางของเชื้อชาติศาสนา วัฒนธรรมและภาษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพสามารถทํางานรวมกับผูอื่น และมีศักยภาพสูง เปนที่ยอมรับระดับนานาชาติ
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1. ความกาวหนาทางวิชาการและเศรษฐกิจ
เหตุผลในการ
ปรับปรุง
1.1 เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง ของ
เทคโนโลยีดาน
วิศวกรรมโยธา

แนวทางการปรับปรุง

วิธีดําเนินการ

1.ปรับปรุงเนื้อหา
คําอธิบายรายวิชาใหมี
ความเหมาะสมสอดคลอง
กับเทคโนโลยีดาน
วิศวกรรมโยธา

ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาในกลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม กลุมวิชา
บังคับทางวิศวกรรม และกลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม ใหมีความทันสมัย
ดังนี้
09-111-103 กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
09-111-205 ความแข็งแรงของวัสดุ
4(4-0-8)
09-111-206 เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-3-5)
09-111-208 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
2(1-3-3)
09-111-313 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
09-111-414 วิธีการทางคอมพิวเตอรสําหรับ
3(3-0-6)
วิศวกรโยธา
09-111-415 การประยุกตใชคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
ในงานวิศวกรรมโยธา
09-111-417 การออกแบบอาคาร
3(2-3-5)
09-112-201 ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกรโยธา
2(2-0-4)
09-112-408 ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง
3(3-0-6)
09-116-201 การสํารวจ
3(3-0-6)
09-116-303 การฝกงานสํารวจภาคสนาม
1(0-6-1)
ปรั บปรุ งคํ าอธิ บ ายรายวิช าในกลุม วิ ชาพื้ นฐานทางวิ ศวกรรม กลุ มวิ ช า
บังคับทางวิศวกรรม และกลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ
ความเชี่ยวชาญ ใหมีความสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัยที่เนน
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้
09-111-101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
09-111-206 เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-3-5)
09-111-208 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
2(1-3-3)
09-111-313 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
09-111-415 การประยุกตใชคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
ในงานวิศวกรรมโยธา
09-112-203 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-1)

2. ปรับปรุงเนื้อหา
คําอธิบายรายวิชา เพื่อให
ผูเรียนเกิดความรู ทักษะ
ความเชี่ยวชาญ
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เหตุผลในการ
ปรับปรุง

แนวทางการปรับปรุง
2. ปรับปรุงเนื้อหา
คําอธิบายรายวิชา เพื่อให
ผูเรียนเกิดความรู ทักษะ
ความเชี่ยวชาญ (ตอ)

วิธีดําเนินการ
09-113-402
09-115-202
09-116-202
09-116-303
09-117-201
09-117-304
09-117-406
09-117-408
09-211-104

การทดสอบวัสดุการทาง
ปฏิบัติการชลศาสตร
ปฏิบัติการสํารวจ
การฝกงานสํารวจภาคสนาม
การฝกทักษะทางวิศวกรรมโยธา
การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางวิศวกรรมโยธา 1
การฝกประสบการณวิชาชีพทาง
วิศวกรรมโยธา 2
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
การโปรแกรมคอมพิวเตอร

1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-6-1)
2(0-6-2)
3(0-40-0)
3(0-40-0)
6(0-40-0)
3(2-3-5)

2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เหตุผลในการ
แนวทางการปรับปรุง
ปรับปรุง
2.1 เพื่อรองรับ
1. เพิ่มทักษะทางดาน
การเขาสู
ภาษาตางประเทศ ใหแก
ประชาคม
นักศึกษามากขึ้น
เศรษฐกิจ อาเซียน
2. การออกการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาใน
ตางประเทศหรือสถาน
ประกอบการที่ใช
ภาษาตางประเทศ
3. เนนทักษะการใช
เทคโนโลยีเพื่อประกอบ
อาชีพใหเพิ่มมากขึ้น
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วิธีดําเนินการ
1. ใหมีการใชสื่อการสอน และเอกสารประกอบการสอนที่เปน
ภาษาตางประเทศ และมอบหมายใหศึกษาหรือคนควากรณีศึกษาจาก
ฐานขอมูลตางประเทศ
2. จัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา เพื่อ
นักศึกษาสามารถนําความรูไปใชในการสอบ RMUTSV TEST, TOEIC
เปนตน
1. สงนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ
หรือสถานประกอบการที่ใชภาษาตางประเทศ

1. ฝกปฏิบัติใหนักศึกษาใชโปรแกรมนําเสนองานเปนภาษาอังกฤษ เชน
โปรแกรม power point
2. การสืบคนขอมูลเพื่อการวิจัยจากฐานขอมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วารสารวิจัยออนไลน
3. อาจารยผสู อนใชระบบจัดการเรียนการสอนผานเครือขาย LMS และ
ใช Google App ในการเรียนการสอน

มคอ.2

3. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
เหตุผลในการ
ปรับปรุง
3.1 ควรพัฒนา
ทักษะดานปฏิบัติ
ที่เนนกลุมวิชา
เฉพาะดานให
เดนชัดมากขึ้น

แนวทางการ
วิธีดําเนินการ
ปรับปรุง
1. เนนการเรียน 1. มีรายวิชาเพิ่มพัฒนาทักษะทางดานวิศวกรรม ที่ทันสมัยโดยฝกปฏิบัติ
การสอนที่เนน ใหมีความเชี่ยวชาญกอนออกไปปฏิบัติงานจริง
ใหผูเรียนฝก
09-111-101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
ทักษะปฏิบัติ
09-111-206 เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-3-5)
มากขึ้น
09-111-208 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
2(1-3-3)
09-111-313 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
09-111-415 การประยุกตใชคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
ในงานวิศวกรรมโยธา
09-112-203 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-1)
09-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง
1(0-3-1)
09-114-301 สัญญา ขอกําหนด และการประมาณ
2(1-3-4)
ราคางานกอสราง
09-114-405 เทคนิคและเครื่องมือในงานกอสราง
3(2-3-5)
09-114-406 วิศวกรรมงานกอสราง
3(2-3-5)
09-114-407 วิธีและเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง
3(2-3-5)
09-115-202 ปฏิบัติการชลศาสตร
1(0-3-1)
09-116-202 ปฏิบัติการสํารวจ
1(0-3-1)
09-116-303 การฝกงานสํารวจภาคสนาม
1(0-6-1)
09-117-201 การฝกทักษะทางวิศวกรรมโยธา
2(0-6-2)
09-117-304 การฝกประสบการณวิชาชีพ
3(0-40-0)
ทางวิศวกรรมโยธา 1
09-117-406 การฝกประสบการณวิชาชีพ
3(0-40-0)
ทางวิศวกรรมโยธา 2
09-117-408 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
6(0-40-0)
09-211-104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
3.2 ควรใหบัณฑิต 1. เพิ่มทักษะ
1. มีรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาภาษา รายวิชา
มีความรู
ดานภาษาอื่น ๆ ภาษาตางประเทศ
ภาษาตางประเทศ ใหแกนักศึกษา
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร
3(3-0-6)
01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
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เหตุผลในการ
ปรับปรุง
3.2 ควรใหบัณฑิต
มีความรู
ภาษาตางประเทศ
(ตอ)
3.3 ควรพัฒนา
ความสามารถของ
นักศึกษาให
สามารถสืบคน
ขอมูลทาง
อินเทอรเน็ตและ
ใชอุปกรณ
เทคโนโลยีได

3.4 เพิ่มทักษะ
ปฏิบัติในรายวิชา
เรียนใหเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับการ
ทํางานจริง
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แนวทางการ
วิธีดําเนินการ
ปรับปรุง
1. เพิ่มทักษะ
01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ดานภาษาอื่น ๆ 01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
ใหแกนักศึกษา
01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(ตอ)
1. เพิ่มทักษะ
1. จัดโครงการอบรมเสริมสมรรถนะวิชาชีพดานวิศวกรรมโยธา เชน
การใชโปรแกรม โครงการอบรมเขียนแบบทางดานวิศวกรรมโยธา โครงการอบรมระบบ
คอมพิวเตอร
สารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับวิศวกรรมโยธา (Geographic Information
System: GIS), การอบรมโปรแกรม PLAXIS เชิงปฏิบตั ิการ ธรณีเทคนิค
เชิงคํานวณและการประยุกตใช ขั้นพื้นฐาน และการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การใชเครื่องชวยคํานวณสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร เปนตน
2. เนนการเรียน 2. จัดอบรมการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการทํางาน การนําเสนอ
การสอนที่ตอง ผลงาน การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
ใชอุปกรณ
เทคโนโลยีใน
การนําเสนอ
ผลงาน
3. เนนการเรียน 3. มีรายวิชาในการเพิ่มความรูและทักษะที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
การสอนที่ตอง คอมพิวเตอร
ใชความรูและ
09-211-104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
ทักษะที่
09-111-313 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
เกี่ยวของกับ
09-111-415 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-5)
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
1. กําหนด
1. มีรายวิชาเพิ่มพัฒนาทักษะทางดานวิศวกรรมโยธา ที่ทันสมัยโดยฝก
รายวิชาเพื่อให ปฏิบัติใหมีความเชี่ยวชาญเพื่อใหสอดคลองกับการทํางานจริง
สอดคลองกับ
09-111-101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
การทํางานจริง 09-111-208 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
2(1-3-3)
09-111-310 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-7)
09-111-311 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
4(3-3-7)
09-111-313 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
3(3-0-6)
09-111-414 วิธีการทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรโยธา
09-111-415 การประยุกตใชคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
ในงานวิศวกรรมโยธา
09-111-417 การออกแบบอาคาร
3(2-3-5)
09-112-201 ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกรโยธา
2(2-0-4)
09-112-304 วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-7)
09-112-405 ปฐพีพลศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
09-112-406 ธรณีเทคนิคเชิงรถไฟ
3(3-0-6)
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เหตุผลในการ
ปรับปรุง
3.4 เพิ่มทักษะ
ปฏิบัติในรายวิชา
เรียนใหเพิ่มมาก
ขึ้น เพื่อให
สอดคลองกับการ
ทํางานจริง (ตอ)

แนวทางการ
ปรับปรุง
1. กําหนด
รายวิชาเพื่อให
สอดคลองกับ
การทํางานจริง
(ตอ)

วิธีดําเนินการ
09-112-407
09-112-408
09-112-409
09-112-410
09-112-411
09-113-402
09-113-403
09-113-404
09-114-301
09-114-402
09-114-403
09-114-404
09-114-405
09-114-406
09-114-407
09-116-201
09-116-303
09-117-201
09-117-304
09-117-406
09-117-408

การทดสอบทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง
การออกแบบฐานรากลึก
การปรับปรุงดินทางวิศวกรรม
กลศาสตรของดินไมอิ่มตัวดวยน้ํา
การทดสอบวัสดุการทาง
วิศวกรรมขนสง
การออกแบบผิวทาง
สัญญา ขอกําหนด และการประมาณ
ราคางานกอสราง
วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
การตรวจงานวิศวกรรมโยธา
กฎหมายสําหรับวิศวกรโยธา
เทคนิคและเครื่องมือในงานกอสราง
วิศวกรรมงานกอสราง
วิธีและเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง
การสํารวจ
การฝกงานสํารวจภาคสนาม
การฝกทักษะทางวิศวกรรมโยธา
การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางวิศวกรรมโยธา 1
การฝกประสบการณวิชาชีพ
ทางวิศวกรรมโยธา 2
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
1(0-6-1)
2(0-6-2)
3(0-40-0)
3(0-40-0)
6(0-40-0)
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ภาคผนวก ข
รายละเอียดความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของหลักสูตรกับรายวิชา
หลักสูตรนี้ไดปรับปรุงขึ้นเพื่อผลิตวิศวกรโยธา รองรับความตองการของตลาดแรงงาน และ
สถานประกอบการ โดยเนนใหวิศวกรมีทักษะดานปฏิบัติการ สามารถใชเครื่องมือไดอยางถูกตอง
และปลอดภัย คิดเปน ทําเปน และสามารถนําความรูมาประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม ทําใหได
บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต ร และพั ฒ นาด า นการเรี ย นการสอนให มี
ประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น โดยไดแสดงรายละเอียดของรายวิชาตางๆ ที่ตอบสนองตอวัตถุประสงคของ
หลักสูตรแตละขอดังนี้
วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี
คุณสมบัติ ดังนี้

รหัส
01-021-001
01-021-002
1) มีคุณธรรม จริยธรรม 01-021-003
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 01-021-004
มีสัมมาคารวะ รูจัก
01-021-005
กาลเทศะ ทําหนาที่เปน
01-021-006
พลเมืองดี รับผิดชอบตอ
ตนเอง สังคม วิชาชีพ และ 01-021-007
ปฏิบัติตนภายใต
01-021-008
จรรยาบรรณวิชาชีพดวย 01-021-009
ความซือ่ สัตยสุจริต และ
01-021-010
เสียสละ
01-022-002
01-022-003
01-022-004
01-022-005
01-022-006
01-022-007
01-022-008
01-022-009
01-022-010

รายวิชา
ชื่อรายวิชา
คุณธรรมจริยธรรม
มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
จิตวิทยาทั่วไป
ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย
สารัตถะแหงความงาม
อรรถรสในงานศิลปะ
ดนตรีเพื่อชีวิต
ศิลปะการเลนเงา
มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต
วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
สังคมกับการปกครอง
สังคม ประเพณีและอารยธรรม
อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน
สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย
ไทยศึกษา
กฎหมายและระบบของกฎหมาย
อาเซียนศึกษา
ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนศึกษา

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

01-022-011

วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต

3(3-0-6)

01-022-012

เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

148

มคอ. 2

วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
1) มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีสัมมาคารวะ รูจัก
กาลเทศะ ทําหนาที่เปน
พลเมืองดี รับผิดชอบตอ
ตนเอง สังคม วิชาชีพ และ
ปฏิบัติตนภายใต
จรรยาบรรณวิชาชีพดวย
ความซื่อสัตยสุจริต และ
เสียสละ (ตอ)
2) มีความรูในศาสตรที่
เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ สามารถ
ประยุกตใชศาสตรดังกลาว
อยางเหมาะสมเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพของตน
และศึกษาตอในระดับสูง
ได

รหัส
02-040-001
02-040-002
02-040-003
02-040-004
02-040-005
02-040-006
05-022-013

รายวิชา
ชื่อรายวิชา
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
ความงามของคณิตศาสตร
คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร
คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ
คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
สถิติในชีวิตประจําวัน
การเปนผูประกอบการ

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

05-022-014

การวางแผนการเงินสวนบุคคล

3(3-0-6)

01-001-203
01-002-101
01-002-102
01-003-101
01-003-102
01-003-203
09-111-101
09-111-102
09-111-103
09-111-205
09-111-206
09-111-207
09-111-208
09-111-309
09-111-310
09-111-311
09-111-312
09-111-313
09-111-414

เคมีพื้นฐาน
ฟสิกส 1
ฟสกิ ส 2
คณิตศาสตร 1
คณิตศาสตร 2
คณิตศาสตร 3
เขียนแบบวิศวกรรม
วัสดุวิศวกรรม
กลศาสตรวิศวกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ
เทคโนโลยีคอนกรีต
ทฤษฎีโครงสราง
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
การวิเคราะหโครงสราง
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต
เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
วิธีการทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรโยธา

4(3-3-7)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(4-0-8)
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(1-3-3)
3(3-0-6)
4(3-3-7)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(3-0-6)

09-111-415

การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรม
โยธา
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

3(2-3-5)

09-111-416

3(3-0-6)
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วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
2) มีความรูในศาสตรที่
เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ สามารถ
ประยุกตใชศาสตรดังกลาว
อยางเหมาะสมเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพของตน
และศึกษาตอในระดับสูง
ได (ตอ)

150

รหัส
09-111-417
09-111-418
09-112-201
09-112-202
09-112-203
09-112-304
09-112-405
09-112-406
09-112-407
09-112-408
09-112-409
09-112-410
09-112-411
09-113-401
09-113-402
09-113-403
09-113-404
09-113-405
09-113-406
09-114-301

รายวิชา
ชื่อรายวิชา
การออกแบบอาคาร

หนวยกิต
3(2-3-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
4(3-3-7)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-3-4)

09-114-402
09-114-403
09-114-404
09-114-405
09-114-406
09-114-407
09-115-201
09-115-202

การออกแบบโครงสรางตานทานแผนดินไหว
ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกรโยธา
ปฐพีกลศาสตร
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
วิศวกรรมฐานราก
ปฐพีพลศาสตรเบื้องตน
ธรณีเทคนิคเชิงรถไฟ
การทดสอบทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง
การออกแบบฐานรากลึก
การปรับปรุงดินทางวิศวกรรม
กลศาสตรของดินไมอิ่มตัวดวยน้ํา
วิศวกรรมการทาง
การทดสอบวัสดุการทาง
วิศวกรรมขนสง
การออกแบบผิวทาง
วิศวกรรมจราจร
การวางแผนการขนสงในเมือง
สัญญา ขอกําหนด และการประมาณ
ราคางานกอสราง
วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
การตรวจงานวิศวกรรมโยธา
กฎหมายสําหรับวิศวกรโยธา
เทคนิคและเครื่องมือในงานกอสราง
วิศวกรรมงานกอสราง
วิธีและเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง
ชลศาสตร
ปฏิบัติการชลศาสตร

09-115-303

อุทกวิทยา

2(2-0-4)

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

มคอ. 2

วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
2) มีความรูในศาสตรที่
เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ สามารถ
ประยุกตใชศาสตรดังกลาว
อยางเหมาะสมเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพของตน
และศึกษาตอในระดับสูง
ได (ตอ)

09-117-408
09-117-409

รายวิชา
ชื่อรายวิชา
วิศวกรรมชลศาสตร
วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
การสํารวจ
ปฏิบัติการสํารวจ
การฝกงานสํารวจภาคสนาม
การสํารวจเพื่อการกอสราง
การสํารวจเสนทาง
การฝกทักษะทางวิศวกรรมโยธา
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
การเตรียมความพรอมการฝกประสบการณ
วิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา
การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 1
โครงงานวิศวกรรมโยธา
การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 2
การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา
ทางวิศวกรรมโยธา
สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา

09-211-104

การโปรแกรมคอมพิวเตอร

รหัส
09-115-404
09-115-405
09-115-406
09-116-201
09-116-202
09-116-303
09-116-304
09-116-405
09-117-201
09-117-302
09-117-303
09-117-304
09-117-405
09-117-406
09-117-407

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
1(0-6-1)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
2(0-6-2)
1(1-0-2)
1(0-2-1)
3(0-40-0)
3(1-6-4)
3(0-40-0)
1(0-2-1)
6(0-40-0)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
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วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
3) มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความใฝรูใน
องคความรูและเทคโนโลยี
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาอยางตอเนื่อง
สามารถพัฒนาองคความรู
ที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อ
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน
พัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ และใหคิด
เปน ทําเปน สามารถเลือก
วิธีแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม

4) มีมนุษยสัมพันธและ มี
ความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นมี
ทักษะในดานการทํางาน
เปนทีม สามารถบริหาร
จัดการการทํางานไดอยาง
เหมาะสม และมีทัศนคติที่
ดีในการทํางาน
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รหัส
01-021-001
01-021-002
01-021-003
01-021-004
01-021-005
01-021-006
01-021-007
01-021-008
01-021-009
01-032-001
02-032-002
02-031-001
02-031-002
02-031-003
02-031-004
02-031-005
02-031-006
02-031-007
02-031-008
02-022-001
09-117-302
09-117-304
09-117-405

รายวิชา
ชื่อรายวิชา
คุณธรรมจริยธรรม
มนุษยสัมพันธและการพัฒนาบุคลิกภาพ
จิตวิทยาทั่วไป
ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับมนุษย
สารัตถะแหงความงาม
อรรถรสในงานศิลปะ
ดนตรีเพื่อชีวิต
ศิลปะการเลนเงา
มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ปรากฏการณสําคัญทางวิทยาศาสตร
มนุษยกับชีวมณฑล
มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
ความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติ
ยาและสารเสพติด
ของเสียและมลภาวะ
พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 1
โครงงานวิศวกรรมโยธา

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
3(0-40-0)
3(1-6-4)

01-022-003

สังคม ประเพณีและอารยธรรม

3(3-0-6)

01-022-004
01-022-005
01-022-007

อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน
สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย
กฎหมายและระบบของกฎหมาย

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

01-022-008

อาเซียนศึกษา

3(3-0-6)

01-022-009

ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง

3(3-0-6)

มคอ. 2

วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
4) มีมนุษยสัมพันธและ มี
ความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นมี
ทักษะในดานการทํางาน
เปนทีม สามารถบริหาร
จัดการการทํางานไดอยาง
เหมาะสม และมีทัศนคติที่
ดีในการทํางาน (ตอ)

รหัส
01-022-010
01-022-011
01-050-001
01-050-002
01-050-003
01-050-004
01-050-005
01-050-006
01-050-007
01-050-008
01-050-009
01-050-010
01-050-011
01-050-012
01-050-013
01-050-014
01-050-015
05-022-013
05-022-014
5) มีความสามารถในการ 01-011-001
ติดตอสื่อสารใชศัพททาง
01-011-002
เทคนิคในการ
ติดตอสื่อสาร รวมถึงการ 01-011-003
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศได 01-011-004
เปนอยางดี
01-011-005
01-312-001
01-312-002
01-312-003
01-312-004
01-312-005

รายวิชา
ชื่อรายวิชา
ชุมชนศึกษา
วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต
สุขภาพและสวัสดิภาพ
ศิลปะการแสดงของไทย
การรักษาสุขภาพ
ผูนํานันทนาการ
กีฬาลีลาศ
จักรยานเพื่อนันทนาการ
พลศึกษา
ฟุตบอล
บาสเกตบอล
ตะกรอ
ฟุตซอล
แบดมินตัน
วายน้ํา
วอลเลยบอล
เทนนิส
การเปนผูประกอบการ
การวางแผนการเงินสวนบุคคล
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ทักษะการอานภาษาไทย
ทักษะการเขียนภาษาไทย
ศิลปะการพูด
การอานและการเขียนเชิงวิชาการ
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สนทนาภาษาอังกฤษ
ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ภาคผนวก ค
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
กับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ

หมวดวิชา/กลุมวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1.1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
1.1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
กลุมคณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลขและ
กลุมทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
1.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1.2.1 กลุมวิชาภาษา
1.2.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
1.2.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
1.2.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
1.2.5 กลุม วิชาสุขพลานามัยและ
นันทนาการ
1.2.6 กลุม วิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
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เกณฑ
มาตรฐาน
มาตรฐาน คุณวุฒิระดับ
หลักสูตร ปริญญาตรี สาขา
ระดับ วิศวกรรมศาสตร
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2558 (หนวยกิต)
(หนวยกิต)
30
30

72

84

หลักสูตร หลักสูตร
ปรับปรุง ปรับปรุง
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2559
(หนวยกิต) (หนวยกิต)

31
3
6

-

6

-

3
3
1
9
-

32
12
6

-

3
3
2

111

6
111

57
47
7

-

มคอ. 2

หมวดวิชา/กลุมวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2.2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
2.2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
2.2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม
2.2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
สัดสวนหนวยกิตทฤษฎี : ปฏิบัติรอยละ

เกณฑ
มาตรฐาน
มาตรฐาน คุณวุฒิระดับ
หลักสูตร ปริญญาตรี สาขา
ระดับ วิศวกรรมศาสตร
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2558 (หนวยกิต)
(หนวยกิต)

หลักสูตร หลักสูตร
ปรับปรุง ปรับปรุง
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2559
(หนวยกิต) (หนวยกิต)

2.2

6
120
-

6
120
-

-

21

-

34

6
148
-

48
8
6
149
79 : 21
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ภาคผนวก ง
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรเดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา
กับหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
1. โครงสรางหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตรและ
กลุมคณิตศาสตรทักษะเชิงตัวเลขและ
กลุม ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
2.3 กลุมวิชาชีพเลือก

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 149 หนวยกิต
หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไมนอยกวา 32 หนวยกิต
หนวยกิต
1.1 กลุม วิชาภาษา
12 หนวยกิต
หนวยกิต
1.2 กลุม วิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
1.3 กลุม วิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
3 หนวยกิต
1.5 กลุม วิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
2 หนวยกิต
1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)
6 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
1 หนวยกิต
9 หนวยกิต
111 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 111 หนวยกิต
57 หนวยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
47 หนวยกิต
2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและ
21 หนวยกิต
7 หนวยกิต
วิทยาศาสตร
2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
34 หนวยกิต
2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม
48 หนวยกิต
2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
8 หนวยกิต
6 หนวยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต

148
31
3
6
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2. รายวิชา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 32
1.1 กลุมความรูตามหลักจริยธรรม
จํานวน 3 หนวยกิต 1.1 กลุมวิชาภาษา
ไมนอยกวา 12
ใหเลือกศึกษา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
01-021-001 จริยธรรมสําหรับมนุษย
3(3-0-6) 1.1.1 รายวิชาภาษาไทย
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-011-002 ทักษะการอานภาษาไทย
01-011-003 ทักษะการเขียนภาษาไทย
01-011-004 ศิลปะการพูด
01-011-005 การอานและการเขียนเชิง
วิชาการ
และเลือกศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษอีก
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1.1.2 รายวิชาภาษาตางประเทศ
01-312-001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
01-312-002 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
01-312-007 ภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร
01-313-009 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
01-314-010 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
01-315-011 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
01-316-012 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
01-317-013 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
01-318-014 ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร

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

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1.2 กลุมความรูทางดานมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

จํานวน 6 หนวยกิต
ไมนอยกวา 6
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
ใหศึกษา 3 หนวยกิต ในรายวิชาตอไปนี้
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนา 3(3-0-6)
01-022-001 พลเมืองกับจิตสํานึกตอสังคม
บุคลิกภาพ
และเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 3 หนวยกิต
01-021-003 ไทยศึกษา
3(3-0-6) จากรายวิชาตอไปนี้
01-021-004 วรรณกรรมไทย
3(3-0-6) 1.2.1 รายวิชามนุษยศาสตร
01-021-005 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
01-021-001 คุณธรรมจริยธรรม
01-021-006 พฤติกรรมของมนุษย
3(3-0-6)
01-021-002 มนุษยสัมพันธและการพัฒนา
01-022-002 สันติภาพและความมั่นคง
3(3-0-6)
บุคลิกภาพ
ของมนุษย
01-021-003 จิตวิทยาทั่วไป
01-022-003 สังคมกับการปกครอง
3(3-0-6)
01-021-004 ปจจัยและสิ่งเติมเต็ม
01-022-004 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
สําหรับมนุษย
01-022-005 กฎหมายและระบบของกฎหมาย 3(3-0-6)
01-021-005 สารัตถะแหงความงาม
01-021-006 อรรถรสในงานศิลปะ
01-021-007 ดนตรีเพื่อชีวิต
01-021-008 ศิลปะการเลนเงา
01-021-009 มนุษยสัมพันธเพื่อการ
ดํารงชีวิต
01-021-010 วัฒนวิถีแหงการดํารงชีวิต
1.2.2 รายวิชาสังคมศาสตร
01-022-002 สังคมกับการปกครอง
01-022-003 สังคม ประเพณี และอารยธรรม
01-022-004 อารยธรรมไทยในบริบท
โลกาภิวัตน
01-022-005 สันติภาพและความมั่นคง
ของมนุษย
01-022-006 ไทยศึกษา
01-022-007 กฎหมายและระบบของ
กฎหมาย
01-022-008 อาเซียนศึกษา
01-022-009 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
01-022-010 ชุมชนศึกษา
01-022-011 วัฒนธรรมและขนบประเพณี
ของภาคใต
01-022-012 เศรษฐศาสตรในชีวิตประจําวัน
05-022-013 การเปนผูประกอบการ
05-022-014 การวางแผนการเงินสวนบุคคล
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หนวยกิต
3(3-0- 6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.3 กลุมความรูทางดานวิทยาศาสตร และคณิตศาสตรทักษะ 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เชิงตัวเลข และ ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
จํานวน 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
02-031-003 คณิตศาสตรตนแบบ
3(3-0-6) 1.3.1 รายวิชาวิทยาศาสตร
02-032-001 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
02-031-001 ปรากฏการณสําคัญทาง
3(3-0-6)
02-032-002 ฟสิกสทั่วไป
3(3-0-6)
วิทยาศาสตร
02-032-006 มนุษยและวิทยาศาสตรชีวภาพ 3(3-0-6)
02-031-002 มนุษยกับชีวมณฑล
3(3-0-6)
02-032-007 สิ่งแวดลอมและการจัดการ
3(3-0-6)
02-031-003 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี
3(3-0-6)
ทรัพยากร
02-031-004 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
02-032-008 แหลงพลังงานทางเลือก
3(3-0-6)
02-031-005 สิ่งแวดลอมและการจัดการ
3(3-0-6)
02-031-001 คณิตศาสตรทั่วไป
3(3-0-6)
ทรัพยากร
02-031-002 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
02-031-006 ความยั่งยืนทาง
3(3-0-6)
01-033-001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
3(3-0-6)
ทรัพยากรธรรมชาติ
การศึกษา
02-031-007 ยาและสารเสพติด
3(3-0-6)
02-033-001 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
02-031-008 ของเสียและมลภาวะ
3(3-0-6)
02-031-009 แหลงพลังงานทางเลือก
3(3-0-6)

1.4 กลุมความรูเชิงบูรณาการ/สหวิชาการ
จํานวน 3 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
01-040-001 ปจจัยและสิ่งเติมเต็มสําหรับ
มนุษย
01-040-002 วิธีการเรียนรู
01-040-003 มนุษยสัมพันธเพื่อการดํารงชีวิต
01-040-004 มนุษยกับสังคม
01-040-005 เอเชียอาคเนยศึกษา
01-040-006 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง
02-040-007 มนุษยกับผลิตภัณฑเคมี
02-040-008 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
05-311-009 การเปนผูประกอบการ

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

1.3.2 รายวิชาเทคโนโลยี
01-032-001 สารสนเทศเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
02-032-002 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปนี้
02-040-001 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
02-040-002 ความงามของคณิตศาสตร
3(3-0-6)
02-040-003 คณิตศาสตรสําหรับศิลปศาสตร 3(3-0-6)
02-040-004 คณิตศาสตรสําหรับธุรกิจ
3(3-0-6)
02-040-005 คณิตศาสตรสําหรับ
3(3-0-6)
วิทยาศาสตร
02-040-006 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
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1.5 กลุมความรูทางดานศิลปวัฒนธรรม
จํานวน 3
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
01-021-007 วัฒนธรรมและขนบประเพณีของ
ภาคใต
01-021-008 อารยธรรมไทยในบริบท
โลกาภิวัตน
01-021-009 สารัตถะแหงความงาม
01-021-010 อรรถรสในงานศิลปะ
01-021-011 ดนตรีเพื่อชีวิต
01-021-012 ศิลปะการเลนเงา

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

1.6 กลุมทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย
จํานวน 1 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
01-023-001 พลศึกษา
01-023-002 ฟุตบอล
01-023-003 บาสเกตบอล
01-023-004 ตะกรอ
01-023-005 ฟุตซอล
01-023-006 แบดมินตัน
01-023-007 วายน้ํา
01-023-008 กอลฟ
01-023-009 กีฬาลีลาศ
01-023-010 แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
01-023-011 โยคะเพื่อสุขภาพ
01-023-012 การรักษาสุขภาพ

160

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
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1.5 กลุมวิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ
ไมนอยกวา 2 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
01-050-001 สุขภาพและสวัสดิภาพ
2(1-2-3)
01-050-002 ศิลปะการแสดงของไทย
2(1-2-3)
01-050-003 การรักษาสุขภาพ
2(1-2-3)
01-050-004 ผูนํานันทนาการ
2(1-2-3)
01-050-005 กีฬาลีลาศ
2(1-2-3)
01-050-006 จักรยานเพื่อนันทนาการ
2(1-2-3)
01-050-007 พลศึกษา
1(0-2-1)
01-050-008 ฟุตบอล
1(0-2-1)
01-050-009 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
01-050-010 ตะกรอ
1(0-2-1)
01-050-011 ฟุตซอล
1(0-2-1)
01-050-012 แบดมินตัน
1(0-2-1)
01-050-013 วายน้ํา
1(0-2-1)
01-050-014 วอลเลยบอล
1(0-2-1)
01-050-015 เทนนิส
1(0-2-1)
01-050-016 กอลฟ
1(0-2-1)
1.6 กลุมวิชาเลือก (ศึกษาทั่วไป)
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6
หนวยกิต โดยตองเปนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ตองสอดลองกับขอกําหนดดังนี้ โดยกลุม
วิชาสุขพลานามัยและนันทนาการ เลือกศึกษาไดอีกไมเกิน 1
หนวยกิต

มคอ. 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
1.7 กลุมทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
จํานวน 9 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
01-011-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
01-011-002 ทักษะการเขียน
3(3-0-6)
01-011-003 ศิลปะการพูด
3(3-0-6)
01-312-001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
01-312-002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
01-312-003 สนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01-312-004 ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01-312-005 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
01-312-006 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
01-312-007 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
3(3-0-6)
บันเทิง
01-313-001 ภาษาจีน 1
3(3-0-6)
01-313-002 ภาษาจีน 2
3(3-0-6)
01-314-001 ภาษามลายู 1
3(3-0-6)
01-314-002 ภาษามลายู 2
3(3-0-6)
01-315-001 ภาษาญี่ปุน 1
3(3-0-6)
01-315-002 ภาษาญี่ปุน 2
3(3-0-6)
01-316-001 ภาษาเกาหลี 1
3(3-0-6)
01-316-002 ภาษาเกาหลี 2
3(3-0-6)
01-317-001 ภาษาฝรั่งเศส 1
3(3-0-6)
01-317-002 ภาษาฝรั่งเศส 2
3(3-0-6)
01-318-001 ภาษาเยอรมัน 1
3(3-0-6)
01-318-002 ภาษาเยอรมัน 2
3(3-0-6)
01-319-001 ภาษาสเปน 1
3(3-0-6)
01-319-002 ภาษาสเปน 2
3(3-0-6)
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2 หมวดวิชาเฉพาะ
111 หนวยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไมนอยกวา 111 หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
จํานวน 57 หนวยกิต 2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
21 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
01-024-101 เคมีพื้นฐาน
4(3-3-7)
01-001-203 เคมีพื้นฐาน
4(3-3-7)
01-024-102 ฟสิกส 1
4(3-3-7)
01-002-101 ฟสิกส 1
4(3-3-7)
01-024-103 ฟสิกส 2
4(3-3-7)
01-002-102 ฟสิกส 2
4(3-3-7)
01-025-101 คณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
01-003-101 คณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
01-025-102 คณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
01-003-102 คณิตศาสตร 2
3(3-0-6)
01-025-203 คณิตศาสตร 3
3(3-0-6)
01-003-203 คณิตศาสตร 3
3(3-0-6)
04-111-201 ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
34 หนวยกิต
04-111-306 สมการเชิงอนุพันธและการ
3(3-0-6)
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
ประยุกต
09-111-101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
04-112-201 ธรณีวิศวกรรม
2(2-0-4)
09-111-102 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
04-114-201 การฝกทักษะวิศวกรรมโยธา
2(0-6-2)
09-111-103 กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
04-115-201 ชลศาสตร
3(3-0-6)
09-111-205 ความแข็งแรงของวัสดุ
4(4-0-8)
04-115-202 ปฏิบัติการชลศาสตร
1(0-3-1)
09-111-312 สมการเชิงอนุพันธ
3(3-0-6)
04-115-203 อุทกวิทยา
2(2-0-4)
และการประยุกต
04-121-101 การสํารวจ
3(3-0-6)
09-112-201 ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกรโยธา 2(2-0-4)
04-121-102 ปฏิบัติการสํารวจ
1(0-3-1)
09-115-201 ชลศาสตร
3(3-0-6)
04-125-201 การฝกงานสํารวจภาคสนาม
1(0-3-1)
09-115-202 ปฏิบัติการชลศาสตร
1(0-3-1)
04-311-101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-5)
09-115-303 อุทกวิทยา
2(2-0-4)
04-311-102 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(1-6-4)
09-116-201 การสํารวจ
3(3-0-6)
04-311-103 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
09-116-202 ปฏิบัติการสํารวจ
1(0-3-1)
04-419-102 กลศาสตรวิศวกรรม
3(3-0-6)
09-116-303 การฝกงานสํารวจภาคสนาม 1(0-6-1)
04-500-101 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
09-117-201 การฝกทักษะทาง
2(0-6-2)
วิศวกรรมโยธา
09-211-104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
3(2-3-5)
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
จํานวน 47 หนวยกิต 2.2 วิชาเฉพาะดาน
2.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม
48 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
04-111-202 ทฤษฎีโครงสราง
3(3-0-6)
09-111-206 เทคโนโลยีคอนกรีต
3(2-3-5)
04-111-203 คอนกรีตเทคโนโลยี
3(2-3-5)
09-111-207 ทฤษฎีโครงสราง
3(3-0-6)
04-111-204 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
2(1-3-3)
09-111-208 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
2(1-3-3)
04-111-305 การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
09-111-309 การวิเคราะหโครงสราง
3(3-0-6)
04-111-307 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-7)
09-111-310 การออกแบบคอนกรีต
4(3-3-7)
04-111-308 การออกแบบโครงสรางไม
4(3-3-7)
เสริมเหล็ก
และเหล็ก
09-111-311 การออกแบบโครงสรางไม
4(3-3-7)
04-112-202 ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
และเหล็ก
04-112-303 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-1)
09-112-202 ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
04-112-404 วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-7)
09-112-203 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-1)
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04-113-301 วิศวกรรมการทาง
04-113-302 การทดสอบวัสดุการทาง
04-114-304 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมโยธา
04-114-305 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
04-114-410 โครงงานวิศวกรรมโยธา
04-115-305 วิศวกรรมชลศาสตร
04-115-406 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
04-122-201 การสํารวจเสนทาง

2.3 กลุมวิชาชีพเลือก
จํานวน
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
04-111-309 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
04-111-310 วิธีการทางคอมพิวเตอรสําหรับ
วิศวกรโยธา
04-111-411 การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน
งานวิศวกรรมโยธา
04-111-412 การออกแบบอาคาร
04-111-413 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา
04-111-414 การออกแบบโครงสรางตานทาน
แผนดินไหว
04-113-403 วิศวกรรมขนสง
04-114-406 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา

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

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

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
09-112-304 วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-7)
09-113-401 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
09-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง
1(0-3-1)
09-114-402 วิศวกรรมกอสราง
3(3-0-6)
และการจัดการ
09-115-404 วิศวกรรมชลศาสตร
3(3-0-6)
09-117-302 การเตรียมโครงงาน
1(1-0-2)
วิศวกรรมโยธา
09-117-405 โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(1-6-4)
และเลือกศึกษาอีก 7 หนวยกิต จากทางเลือก 1 หรือ
ทางเลือก 2 ตอไปนี้
ทางเลือก 1 แผนฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา
ใหศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
09-117-303 การเตรียมความพรอมการฝก 1(0-2-1)
ประสบการณวิชาชีพทาง
วิศวกรรมโยธา
*09-117-304 การฝกประสบการณวิชาชีพ 3(0-40-0)
ทางวิศวกรรมโยธา 1
*09-117-406 การฝกประสบการณวิชาชีพ 3(0-40-0)
ทางวิศวกรรมโยธา 2
ทางเลือก 2 แผนสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
09-117-407 การเตรียมความพรอมสหกิจ 1(0-2-1)
ศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
*09-117-408 สหกิจศึกษาทาง
6(0-40-0)
วิศวกรรมโยธา
หมายเหตุ * คือรายวิชาไดคาระดับคะแนนเปน S หรือ U
2.2.2 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
8 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาอีกไมนอยกวา 8 หนวยกิต จากรายวิชา
ตอไปนี้
09-111-313 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
3(2-3-5)
09-111-414 วิธีการทางคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
สําหรับวิศวกรโยธา
09-111-415 การประยุกตใชคอมพิวเตอร 3(2-3-5)
ในงานวิศวกรรมโยธา
09-111-416 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6)
09-111-417 การออกแบบอาคาร
3(2-3-5)
09-111-418 การออกแบบโครงสราง
3(3-0-6)
ตานทานแผนดินไหว
09-112-405 ปฐพีพลศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
09-112-406 ธรณีเทคนิคเชิงรถไฟ
3(3-0-6)
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04-114-407 การประมาณและวิเคราะหราคา
งานกอสราง
04-114-408 การตรวจงานวิศวกรรมโยธา
04-114-409 กฎหมายสําหรับวิศวกรโยธา
04-115-304 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
04-122-202 การสํารวจเพื่อการกอสราง
04-124-304 ระบบขอมูลปริภูมิ 1
04-212-201 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟา

3(2-3-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(3-2-7)

3 หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6 หนวยกิต
โดยเปนรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นโดยไดรับ
ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและหัวหนาสาขาเปนลาย
ลักษณอักษร
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09-112-407 การทดสอบทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
ธรณีเทคนิค
09-112-408 ปฐพีกลศาสตรขั้นสูงการ
3(3-0-6)
09-112-409 ออกแบบฐานรากลึก
3(3-0-6)
09-112-410 การปรับปรุงดินทางวิศวกรรม 3(3-0-6)
09-112-411 กลศาสตรของดิน
3(3-0-6)
ไมอิ่มตัวดวยน้ํา
09-113-403 วิศวกรรมขนสง
3(3-0-6)
09-113-404 การออกแบบผิวทาง
3(3-0-6)
09-113-405 วิศวกรรมจราจร
3(3-0-6)
09-113-406 การวางแผนการขนสงในเมือง 3(3-0-6)
09-114-301 สัญญา ขอกําหนด และการ 2(1-3-4)
ประมาณราคางานกอสราง
09-114-403 การตรวจงานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)
09-114-404 กฎหมายสําหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6)
09-114-405 เทคนิคและเครื่องมือ
3(2-3-5)
ในงานกอสราง
09-114-406 วิศวกรรมงานกอสราง
3(2-3-5)
09-114-407 วิธีและเครื่องจักรที่ใช
3(2-3-5)
ในการกอสราง
09-115-405 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6)
09-115-406 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา
3(3-0-6)
09-116-304 การสํารวจเพื่อการกอสราง
3(2-3-5)
09-116-405 การสํารวจเสนทาง
3(2-3-5)
09-117-409 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)
3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ไดอีกไมนอยกวา 6
หนวยกิต โดยเปนรายวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น
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ภาคผนวก จ
ตารางเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา กับหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

ปรัชญา
ผลิตวิศวกรดานวิศวกรรมโยธาที่มีความรอบรู
ทางทฤษฎีและมีทักษะทางปฏิบัติ กอปรกับมีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดาน
วิศวกรรมโยธา และเทคโนโลยีการกอสราง มีคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1) ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาใหมี
เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติ ดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีสัมมา
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คารวะ รูจักกาลเทศะ ทําหนาที่เปนพลเมืองดี
มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ ทําหนาที่เปนพลเมืองดี
รับผิดชอบตอตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตน
รับผิดชอบตอตนเอง สังคม วิชาชีพ และปฏิบัติตน
ภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต
ภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต
และเสียสละ
และเสียสละ
2) ผลิตบัณฑิตใหมีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้ง
2) มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎี
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตร
และปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยาง
ดังกลาวอยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และศึกษาตอ
และศึกษาตอในระดับสูงได
ในระดับสูงได
3) ผลิตบัณฑิตให มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
3) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความใฝรูในองค
ความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการ
ความรูและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยาง
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองค ตอเนื่อง สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป
ความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและ
งาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และใหคิดเปน
ประเทศชาติ และใหคิดเปน ทําเปน สามารถเลือก
ทําเปน สามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม วิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
4) ผลิตบัณฑิตใหมีมนุษยสัมพันธและมี
4) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการ
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่นมีทักษะในดาน ทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะในดานการทํางานเปนทีม
การทํางานเปนทีม สามารถบริหารจัดการการทํางานได สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม
อยางเหมาะสม และมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
และมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน
5) ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการ
5) มีความสามารถในการติดตอสื่อสารใชศัพท
ติดตอสื่อสารใชศัพททางเทคนิคในการติดตอสื่อสาร
ทางเทคนิคในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยี
รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
สารสนเทศไดเปนอยางดี
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
1. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied
Mathematics, Computer and Simulations)
2. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics)
3. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and
Fluid Mechanics)
4. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials)
5. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน (Energy)
6. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)
7. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management)
8. องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา และสิ่งแวดลอม (Biology and Environment)
องคความรู
เนื้อหาความรู
1 2 3 4 5 6 7 8
1. กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสราง และวัสดุ (Structural Engineering and Materials)
X
01-001-203 เคมีพื้นฐาน
X X
X
01-002-101 ฟสิกส 1
X
X
01-002-102 ฟสิกส 2
X
01-003-101 คณิตศาสตร 1
X
01-003-102 คณิตศาสตร 2
X
01-003-203 คณิตศาสตร 3
X
09-111-101 เขียนแบบวิศวกรรม
X
X X X
09-111-102 วัสดุวิศวกรรม
X X
X
09-111-103 กลศาสตรวิศวกรรม
X
09-211-104 การโปรแกรมคอมพิวเตอร
X X
X
09-111-205 ความแข็งแรงของวัสดุ
X
X
09-111-206 เทคโนโลยีคอนกรีต
X X
09-111-207 ทฤษฎีโครงสราง
X X
X
09-111-208 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
X X
09-111-309 การวิเคราะหโครงสราง
X X
X
09-111-310 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
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องคความรู
1 2 3 4 5 6 7 8

X X
X
09-111-311 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
X X X
09-111-312 สมการเชิงอนุพันธและการประยุกต
X
09-111-313 เขียนแบบวิศวกรรมโยธา
X
09-111-414 วิธีการทางคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรโยธา
X X X
09-111-415 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา
X X
X
09-111-416 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
X X
09-111-417 การออกแบบอาคาร
X X
09-111-418 การออกแบบโครงสรางตานทานแผนดินไหว
X
09-117-201 การฝกทักษะทางวิศวกรรมโยธา
X X X X
09-117-302 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
X X X X
09-117-405 โครงงานวิศวกรรมโยธา
X X X X
09-117-409 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา
2. กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil and Hydraulics Engineering)
X
09-112-201 ธรณีวิทยาสําหรับวิศวกรโยธา
X X X X
09-112-202 ปฐพีกลศาสตร
X X X X
09-112-203 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
X X
X
09-112-304 วิศวกรรมฐานราก
X X
X
09-112-405 ปฐพีพลศาสตรเบื้องตน
X X
X
09-112-406 ธรณีเทคนิคเชิงรถไฟ
X X
X
09-112-407 การทดสอบทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค
X X X X
09-112-408 ปฐพีกลศาสตรขั้นสูง
X X
X
09-112-409 การออกแบบฐานรากลึก
X X
X
09-112-410 การปรับปรุงดินทางวิศวกรรม
X X X X
09-112-411 กลศาสตรของดินไมอิ่มตัวดวยน้ํา
X X X
X
09-115-201 ชลศาสตร
X X X
X
09-115-202 ปฏิบัติการชลศาสตร
X
X
09-115-303 อุทกวิทยา
X X X
X
09-115-404 วิศวกรรมชลศาสตร
X X
09-115-405 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
X
X
09-115-406 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

X

X

X
X
X
X

X

X
X

X

X
X
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องคความรู
1 2 3 4 5 6 7 8
3. กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ (Surveying and Engineering
Management)
X X
X
X
09-113-401 วิศวกรรมการทาง
X X X X
09-113-402 การทดสอบวัสดุการทาง
X
X
X
09-113-403 วิศวกรรมขนสง
X X
X
09-113-404 การออกแบบผิวทาง
X
X
X
09-113-405 วิศวกรรมจราจร
X
X
X
09-113-406 การวางแผนการขนสงในเมือง
X
X
09-114-301 สัญญา ขอกําหนด และการประมาณราคางาน
กอสราง
X
X
09-114-402 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
X
X
09-114-403 การตรวจงานวิศวกรรมโยธา
X
X
09-114-404 กฎหมายสําหรับวิศวกรโยธา
X
X
09-114-405 เทคนิคและเครื่องมือในงานกอสราง
X
X
09-114-406 วิศวกรรมงานกอสราง
X
X
09-114-407 วิธีและเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง
X
X
09-116-201 การสํารวจ
X
X
09-116-202 ปฏิบัติการสํารวจ
X
X
09-116-303 การฝกงานสํารวจภาคสนาม
X
X
09-116-304 การสํารวจเพื่อการกอสราง
X
09-116-405 การสํารวจเสนทาง
X
X
09-117-302 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
X
09-117-303 การเตรียมความพรอมการฝก ประสบการณวิชาชีพ X
ทางวิศวกรรมโยธา
X
X
09-117-304 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 1
X
X
09-117-406 การฝกประสบการณวิชาชีพทางวิศวกรรมโยธา 2
X
09-117-407 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา X
X
X
09-117-408 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา
เนื้อหาความรู
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ตารางเปรียบเทียบอาจารยประจําหลักสูตรเดิม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สงขลา
กับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
ชื่อ – สกุล
นายประสาร จิตรเพ็ชร
1 9020 60083 23 3

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ตําแหนง คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
สถาบันการศึกษา
วิชาการ
การศึกษา
อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2556 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2551 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

นายชูเกียรติ ชูสกุล
3 8001 00051 87 9

อาจารย

นางสาวชลดา กาญจนกุล
5 1201 00032 19 2
นายชัยวัฒน ใหญบก
1 9599 00200 86 1

อาจารย
อาจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2549 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2548 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2551 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2548 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ชื่อ – สกุล
นายชยณัฐ บัวทองเกื้อ
3 9306 00301 42 3
นายบรรเจิด กาญจนเจตนี
3 1010 00659 61 9
นายนภดล ศรภักดี
3 7703 00208 26 8
นายทวิช กลาแท
3 2604 00013 59 5

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ตําแหนง
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
สถาบันการศึกษา
วิชาการ
การศึกษา
ผูชวย
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ศาสตราจารย 2549
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี
ผูชวย
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2532 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2521 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อาจารย
อาจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2547
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2541
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2554
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2550

นายดุสิต ชูพันธ
3 8015 00124 22 0

อาจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2544 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

นายกงกิจ ยิ่งเจริญกิจขจร
1 4099 00140 25 1

อาจารย

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2556
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาและ
เทคโนโลยี), 2551

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
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ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณสอนของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ นายชยณัฐ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

นามสกุล บัวทองเกื้อ

วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา), 2549
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2542
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ประสบการณทํางาน
2551 - ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2549 - 2551 วิศวกรโยธา/วิศวกรแหลงน้ํา บริษัทธารา คอนซัลแตนท จํากัด
ผลงานทางวิชาการ
ทวิช กลาแท, ชยณัฐ บัวทองเกื้อ และ นภดล ศรภักดี. 2559, “คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากเถาลอย
ไมยางพารา”, การประชุมวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 21, ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา ประเทศไทย, 28-30 มิถุนายน 2559, หนา 300-310.
ณัฐพล แกวทอง, ชยณัฐ บัวทองเกื้อ และ นันทชัย ชูศิลป. 2558, “ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ํา
ทวม ลุมน้ําสาขาคลองนางนอย จังหวัดตรัง เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชุมชน”, การประชุม
วิชาการวิศวกรรมแหลงน้ําแหงชาติ ครั้งที่ 6, ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเต็ลแอนดคอนเวนชั่นเซ็นเตอร
จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย, 5-7 สิงหาคม 2558, หนา 361-370.
ชยณัฐ บัวทองเกื้อ, ณัฐพล แกวทอง และ นันทชัย ชูศิลป. 2558, “การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
น้ําทวม อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา เพื่อความยั่งยืนของชุมชม”, การประชุมวิชาการวิศวกรรม
แหลงน้ําแหงชาติ ครั้งที่ 6, ณ โรงแรมเซ็นทาราโฮเต็ลแอนดคอนเวนชั่นเซ็นเตอร จังหวัดอุดรธานี
ประเทศไทย, 5-7 สิงหาคม 2558, หนา 315-324.
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ชยณัฐ บัวทองเกื้อ, ชัพวิชญ ไตรแพทย และ นภดล ศรภักดี. 2557, “การประเมินความถี่น้ําทวมขัง
สําหรับชุดของสะพานบนถนนทางหลวงแผนดินภาคใต หมายเลข 501”, การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 19, ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออรคิดขอนแกน จังหวัดขอนแกน
ประเทศไทย, 14-16 พฤษภาคม 2557, หนา 2679-2687.
ชยณัฐ บัวทองเกื้อ, วิศรุทธิ์ อินทรเรือง, ปกรณ ดิษฐกิจ และ สุธีระ ทองขาว. 2556, “การศึกษาสภาวะ
อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลนครศรีธรรมราช ดวยแบบจําลอง HEC-RAS”, การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมแหลงน้ําแหงชาติ ครั้งที่ 5, ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย,
5-6 กันยายน 2556, หนา 1-9.
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ชื่อ นายบรรเจิด
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท

นามสกุล กาญจนเจตนี

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2532
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2521
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ประสบการณทํางาน
2547 - ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ผลงานทางวิชาการ
ภาณุ พรอมพุทธางกูร, บรรเจิด กาญจนเจตนี และ ถาวร เกื้อสกูล. 2558, “การพัฒนาเครื่องจําลองน้ําฝน
สําหรับการศึกษาทดลองการพังทลายของลาดชัน”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ
ครั้งที่ 20, ณ โรงแรมเดอะซายน พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย, 8- 10 กรกฎาคม
2558, หนา GTE13 1-6.
ภาณุ พรอมพุทธางกูร และ บรรเจิด กาญจนเจตนี. 2556, “การพัฒนาโตะสั่นสะเทือนแบบทิศทางเดียว
สําหรับจําลองเหตุการณแผนดินไหว”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 18,
ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย, 8-10 พฤษภาคม 2556, หนา 1758-1763.
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ชื่อ นายนภดล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นามสกุล ศรภักดี
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2547
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2541
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ประสบการณทํางาน
2549 - ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2541 - 2543 วิศวกรโยธา บริษัท แพลนนิ่ง แอนด ดีซายน จํากัด
ผลงานทางวิชาการ
ทวิช กลาแท, ชยณัฐ บัวทองเกื้อ และ นภดล ศรภักดี. 2559, “คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากเถาลอย
ไมยางพารา”, การประชุมวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 21, ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ประเทศไทย, 28 - 30 มิถุนายน 2559, หนา 300-310.
ชยณัฐ บัวทองเกื้อ, ชัพวิชญ ไตรแพทย และ นภดล ศรภักดี. 2557, “การประเมินความถี่น้ําทวมขัง
สําหรับชุดของสะพานบนถนนทางหลวงแผนดินภาคใต หมายเลข 501”, การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครัง้ ที่ 19, ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออรคิดขอนแกน จังหวัดขอนแกน
ประเทศไทย, 14-16 พฤษภาคม 2557, หนา 2679-2687.
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ชื่อ นายทวิช
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นามสกุล กลาแท
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2554
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2550
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ประสบการณทํางาน
2556 - ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2548 - 2556 วิศวกรโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
ผลงานทางวิชาการ
ทวิช กลาแท, ชยณัฐ บัวทองเกื้อ และ นภดล ศรภักดี. 2560, “การศึกษาคุณสมบัติของเปลือกหอย
นางรมบดที่มีผลกระทบตอคากําลังอัดของซีเมนตเพสต”, การประชุมวิชาการคอนกรีตประจําป
ครั้งที่ 12, ณ THE REGENT CHA BEACH RESORT อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย,
15-17 กุมภาพันธ 2560, หนา 1-9.
ทวิช กลาแท, ชยณัฐ บัวทองเกื้อ และ นภดล ศรภักดี. 2559, “คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นจากเถาลอย
ไมยางพารา”, การประชุมวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 21, ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ประเทศไทย, 28-30 มิถุนายน 2559, หนา 300-310.
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ชื่อ นายกงกิจ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

นามสกุล ยิ่งเจริญกิจขจร
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2556
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี), 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ประสบการณทํางาน
2558 - ปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2557 - 2557 วิศวกรธรณีเทคนิค แผนกออกแบบวิศวกรรม บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด
2551 - 2551 วิศวกรธรณีเทคนิค บริษัท ซอยล เอ็นจีเนียริ่ง เซอรวิส แอนด ดีไซน จํากัด
ผลงานทางวิชาการ
Ukritchon, B., Yingchaloenkitkhajorn, K., and Keawsawasvong, S. 2017, “Three-dimensional
undrained tunnel face stability in clay with a linearly increasing shear strength with
depth”, Computers and Geotechnics, 88 (146-151).
Ukritchon, B., Keawsawasvong, S., and Yingchaloenkitkhajorn, K. 2017, “Undrained Face
Stability of Tunnels in Bangkok Subsoils”, International Journal of Geotechnical
Engineering, 11 (262-277).
Yingchaloenkitkhajorn, K., and Ukritchon, B. 2013, “Finite element analysis of tunnel face
stability in Bangkok subsoil”, Proceeding of the 6th ASEAN Civil Engineering
Conference (ACEC), CE5 (1-12).
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ภาคผนวก ฌ
ตารางสรุปสมรรถนะหลักสูตร
1. อาชีพ วิศวกรรมโยธาในหนวยงานรัฐและเอกชน
สมรรถนะ
หลัก
การควบคุม
งานกอสราง

สมรรถนะยอย

แนวทางการประเมิน

ความรู (Knowledge)
1. มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน
วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร
เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมโยธาที่
เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ
2. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ดานทางวิศวกรรมโยธาในการควบคุมงานกอสราง
3. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม
เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
4. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
ทักษะ (Skill)
1. สามารถใชความรูทางทฤษฎี และปฏิบัติในการทํางาน
ภายใตบริบทใหมๆ
2. สามารถพัฒนา ริเริ่ม สรางสรรคความคิด
3. สามารถคิดวิเคราะห และประยุกตบูรณาการความรู
เพื่อใชทักษะวิชาชีพในการแกไขปญหา

1. ประเมินความรูจากการ
ทดสอบดวยแบบทดสอบการวัด
สมรรถนะรายบุคคล
2. ประเมินผลจากการนําเสนอ
หนาชั้นเรียนจากการศึกษา
อิสระ
3. ประเมินผลจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย
4. ประเมินผลจากการสังเกต
การปฏิบัติงาน

1. ประเมินทักษะโดยใชการ
ทดสอบดวยการสอบปฏิบัติ
2. ประเมินจากการสังเกต
สอบถามขณะปฏิบัติงาน
3. ประเมินผลจากการออกฝก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

เครื่องมือการประเมิน

เกณฑการ
ประเมิน
1. แบบทดสอบการวัดสมรรถนะ ผานเกณฑ
รายบุคคล
คะแนน
ไมต่ํากวา
2. การนําเสนอหนาชั้นเรียน
รอยละ 70
3. งานที่ไดรับมอบหมาย
4. บันทึกการปฏิบัติงาน

1. แบบทดสอบปฏิบัติ
2. แบบบันทึกการสังเกต
3. แบบประเมินผลจากการฝก
ประสบการณวิชาชีพ

ผานเกณฑ
คะแนน
ไมต่ํากวา
รอยละ 70

หมายเหตุ
เกณฑการใหระดับ
คะแนน
รอยละ 80-100
หมายถึง ระดับดีมาก
รอยละ 70-79
หมายถึง ระดับดี
รอยละ 60-69
หมายถึง พอใช
ต่ํากวารอยละ 60
หมายถึง ควร
ปรับปรุง

เกณฑการใหระดับ
คะแนน
รอยละ 80-100
หมายถึง ระดับดีมาก
รอยละ 70-79
หมายถึง ระดับดี

สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะยอย

4. มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และ
ปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกร
ได
5. ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติตาง ๆ
และนํามาประยุกตใชในการแกปญหาได
6. ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด เขียน อาน
7. ความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณลักษณะ (Characteristics /Traits)
1. คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สามารถมีความคิดวิเคราะห บูรณาการการทํางาน
รวมกับผูอื่นอยางเปนทีมได
3. มีการแกปญหาเฉพาะหนา และมีภาวะความเปนผูนํา
4.มีความตระหนักถึงการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
การออกแบบ ความรู (Knowledge)
และคํานวณ 1. มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน
วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร
เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมโยธาที่
เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ
2. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ดานทางวิศวกรรมโยธาในการออกแบบและคํานวณ

แนวทางการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

เกณฑการ
ประเมิน

4. ประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย

4. แบบประเมินการสงงาน

1. ประเมินจากการนําเสนอ
งาน/รายงาน/คนควาเพิ่มเติม
2. ประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย
3. ประเมินจากการเขาเรียน
4. ประเมินจากการสงงาน

1. แบบประเมินจากการนําเสนอ
งาน/รายงาน/คนควาเพิ่มเติม
2. กรณีศึกษา
3. แบบรายงานการเขาชั้นเรียน
4. แบบทดสอบปฏิบัติ
5. แบบประเมินการสงงาน

1. ประเมินความรูจากการ
ทดสอบดวยแบบทดสอบการวัด
สมรรถนะรายบุคคล
2. ประเมินผลจากการนําเสนอ
หนาชั้นเรียนจากการศึกษา
อิสระ

1. แบบทดสอบการวัดสมรรถนะ ผานเกณฑ
รายบุคคล
คะแนน
ไมต่ํากวา
2. การนําเสนอหนาชั้นเรียน
รอยละ 70

หมายเหตุ
รอยละ 60-69
หมายถึง พอใช
ต่ํากวารอยละ 60
หมายถึง ควร
ปรับปรุง

ผานเกณฑ
คะแนน
ไมต่ํากวา
รอยละ 80

เกณฑการใหระดับ
คะแนน
รอยละ 80-100
หมายถึง ระดับดีมาก
รอยละ 70-79
หมายถึง ระดับดี
รอยละ 60-69
หมายถึง พอใช
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สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะยอย
3. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม
เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
4. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
ทักษะ (Skill)
1. สามารถใชความรูทางทฤษฎี และปฏิบัติในการทํางาน
ภายใตบริบทใหมๆ
2. สามารถพัฒนา ริเริ่ม สรางสรรคความคิด
3. สามารถคิดวิเคราะห และประยุกตบูรณาการความรู
เพื่อใชทักษะวิชาชีพในการแกไขปญหา
4. มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
และปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมของ
องคกรได
5. ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ
และนํามาประยุกตใชในการแกปญหาได
6. ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด เขียน อาน
7. ความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณลักษณะ (Characteristics /Traits)
1. คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สามารถมีความคิดวิเคราะห บูรณาการการทํางาน
รวมกับผูอื่นอยางเปนทีมได

แนวทางการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

เกณฑการ
ประเมิน

3. ประเมินผลจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย
4. ประเมินผลจากการสังเกต
การปฏิบัติงาน

3. งานที่ไดรับมอบหมาย

1. ประเมินทักษะโดยใชการ
ทดสอบดวยการสอบปฏิบัติ
2. ประเมินจากการสังเกต
สอบถามขณะปฏิบัติงาน
3. ประเมินผลจากการออกฝก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
4. ประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย
5.ประเมินจากการใชโปรแกรม
ในการออกแบบ

1. แบบทดสอบปฏิบัติ

ต่ํากวารอยละ 60
หมายถึง ควร
ปรับปรุง

1. ประเมินจากการนําเสนอ
งาน/รายงาน/คนควาเพิ่มเติม
2. ประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย

1. แบบประเมินจากการนําเสนอ ผานเกณฑ
งาน/รายงาน/คนควาเพิ่มเติม
คะแนน
2. กรณีศึกษา
ไมต่ํากวา
รอยละ 80

4. บันทึกการปฏิบัติงาน

2. แบบบันทึกการสังเกต
3. แบบประเมินผลจากการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
4. แบบประเมินการสงงาน
5. สอบปฏิบัติ

หมายเหตุ

ความถูกตอง
ของงานที่
ไดรับ
มอบหมาย
และการใช
โปรแกรมใน
การออกแบบ
ไมต่ํากวา
รอยละ 70

เกณฑการใหระดับ
คะแนน
รอยละ 80-100
หมายถึง ระดับดีมาก
รอยละ 70-79
หมายถึง ระดับดี
รอยละ 60-69
หมายถึง พอใช
ต่ํากวารอยละ 60
หมายถึง ควร
ปรับปรุง

สมรรถนะ
หลัก
การสํารวจ
เพื่อการ
กอสราง

สมรรถนะยอย
3. มีการแกปญหาเฉพาะหนา และมีภาวะความเปนผูนํา
4. มีความตระหนักถึงการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย
ความรู (Knowledge)
1. มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน
วิทยาศาสตรพื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร
เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมโยธาที่
เกี่ยวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ
2. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้ง
ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะ
ดานทางวิศวกรรมโยธาในการควบคุมงานกอสราง
3. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่
เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม
เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน
4. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
ทักษะ (Skill)
1. สามารถใชความรูทางทฤษฎี และปฏิบัติในการทํางาน
ภายใตบริบทใหมๆ
2. สามารถพัฒนา ริเริ่ม สรางสรรคความคิด
3. สามารถคิดวิเคราะห และประยุกตบูรณาการความรู
เพื่อใชทักษะวิชาชีพในการแกไขปญหา
4. มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่น
และปรับตัวใหเขากับสถานการณและวัฒนธรรมของ
องคกรได

แนวทางการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

3. ประเมินจากการเขาเรียน
4. ประเมินจากการสงงาน

3. แบบรายงานการเขาชั้นเรียน
4. บันทึกการปฏิบัติงาน

1. ประเมินความรูจากการ
ทดสอบดวยแบบทดสอบ
2. การสอบแบบปากเปลา

1. แบบทดสอบ

1. ประเมินทักษะโดยใชการ
ทดสอบดวยการสอบปฏิบัติ
2. ประเมินจากการสังเกต
สอบถามขณะปฏิบัติงาน
3. ประเมินผลจากการออกฝก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
4. ประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย

1. แบบทดสอบปฏิบัติ

2. คําถามสําหรับการสอบแบบ
ปากเปลา
3. การนําเสนอหนาชั้นเรียนจาก 3. แบบใหคะแนนการศึกษา
การศึกษาอิสระ
อิสระ
4. การทวนสอบจาก
4. การนําเสนอหนาชั้นเรียน
ผูประกอบการ
5. ประเมินผลจากงานที่ไดรับ
5. งานที่ไดรับมอบหมาย
มอบหมาย

2. แบบบันทึกการสังเกต
3. แบบประเมินผลจากการฝก
ประสบการณวิชาชีพ
4. แบบประเมินการสงงาน

เกณฑการ
ประเมิน

หมายเหตุ

ผานเกณฑ
คะแนน
ไมต่ํากวา
รอยละ 70

เกณฑการใหระดับ
คะแนน
รอยละ 80-100
หมายถึง ระดับดีมาก
รอยละ 70-79
หมายถึง ระดับดี
รอยละ 60-69
หมายถึง พอใช
ต่ํากวารอยละ 60
หมายถึง ควร
ปรับปรุง

ผานเกณฑ
คะแนน
ไมต่ํากวา
รอยละ 70

เกณฑการใหระดับ
คะแนน
รอยละ 80-100
หมายถึง ระดับดีมาก
รอยละ 70-79
หมายถึง ระดับดี
รอยละ 60-69
หมายถึง พอใช

มคอ.2

179

มคอ.2

180
สมรรถนะ
หลัก

สมรรถนะยอย

แนวทางการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน

เกณฑการ
ประเมิน

5. ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติตางๆ
และนํามาประยุกตใชในการแกปญหาได
6. ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการพูด เขียน อาน
7. ความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณลักษณะ (Characteristics /Traits)
1. คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอสังคม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สามารถมีความคิดวิเคราะห บูรณาการทํางานรวมกับ
ผูอื่นอยางเปนทีมได
3. มีการแกปญหาเฉพาะหนา และมีภาวะความเปนผูนํา
4. มีความตระหนักถึงการปฏิบัติงานดวยความปลอดภัย

5.ประเมินจากการใชโปรแกรม
ในการออกแบบ

5. สอบปฏิบัติ

1. ประเมินจากการนําเสนอ
งาน/รายงาน/คนควาเพิ่มเติม
2. ประเมินจากงานที่ไดรับ
มอบหมาย
3. ประเมินจากการเขาเรียน
4. ประเมินจากการสงงาน

1. แบบประเมินจากการนําเสนอ ผานเกณฑ
งาน/รายงาน/คนควาเพิ่มเติม
คะแนน
2. กรณีศึกษา
ไมต่ํากวา
รอยละ 80
3. แบบรายงานการเขาชั้นเรียน
4. บันทึกการปฏิบัติงาน
5. แบบประเมินการสงงาน
6. แบบใหคะแนนการสังเกต

หมายเหตุ
ต่ํากวารอยละ 60
หมายถึง ควร
ปรับปรุง
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