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วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

 

หมวดที ่1ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลกัสูตร 
1.1 ระบุรหสั :  - 
1.2 ช่ือหลกัสูตร(ภาษาไทย) : หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธา 
(ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering  

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวชิา  
2.1ช่ือเตม็ (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศิวกรรมโยธา)  
(ภาษาองักฤษ) :  Bachelor of  Engineering  (Civil Engineering) 
2.2 ช่ือยอ่(ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
(ภาษาองักฤษ) : B.Eng.(Civil Engineering) 
 
3. วชิาเอก 

ไม่มี 
 

4. จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
150 หน่วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลกัสูตร 
      5.1 รูปแบบ  
 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี 
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 5.2 ภาษาทีใ่ช้  
หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยใชเ้อกสารและตาํราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

 5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนกัศึกษาไทย และนกัศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยได ้ 

 5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่  
 เป็นหลกัสูตรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
 ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
 หลกัสูตรปรับปรุง     กาํหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2556 
 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยสภาวิชาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี 6/2556 
 เม่ือวนัท่ี 17  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2556 

ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 169 
 เม่ือวนัท่ี 9    เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2556 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 
หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติและคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ในปีพ.ศ. 2558 

 
8. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

(1) วิศวกรโยธา 
(2) ผูจ้ดัการโครงการก่อสร้าง 
(3) นกัวิชาการดา้นวิศวกรรมโยธา 
(4) นกัออกแบบอาคารและโครงสร้าง 
(5) นกัวิชาชีพในสถานประกอบการท่ีมีการก่อสร้างและสาํรวจพื้นท่ี เป็นตน้ 
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9. ช่ือสกลุ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
 

ช่ือ-สกลุ 
(ระบุตําแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวชิา) สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา 
(ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา) 

1. ดร.ชยัวฒัน์   เอกวฒัน์พานิชย ์ Ph.D.(Civil Engineering and 
Environment) 
วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า) 
 
วศ.บ.(วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า) 

TohokuUniversity, Japan (2550)  
 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี, ประเทศไทย (2544) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,  
ประเทศไทย (2540) 

2. ผศ.ธีระ  ลาภิศชยางกลู วศ.ม. (วิศวกรรมสาํรวจ) 
 
ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ประเทศไทย 
(2545) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
ธนบุรี, ประเทศไทย (2541) 

  
10. สถานทีจั่ดการเรียนการสอน  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี  

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกจิ 
 การพฒันาหลกัสูตรจะสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555–
2559) ท่ีกล่าวถึงการสร้างฐานการผลิตให้เขม้แขง็ สมดุล อยา่งสร้างสรรค ์การสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออาํนวย
ต่อการผลิต การคา้ การลงทุน การพฒันาคุณภาพคน ทั้งความรู้คู่คุณธรรมเนน้การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม มีความมัน่คงของพลงังานและอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศซ่ึงรวมถึง
ความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยทีางดา้นวศิวกรรมโยธา ก่อใหเ้กิดทั้งความเปล่ียนแปลง โอกาสและภยั
คุกคามทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม และเตรียมตวัรองรับการเขา้มาทาํงานของชาวต่างชาติตามกฎของเขตการคา้
เสรี จึงจาํเป็นตอ้งเตรียมพร้อมให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ดงันั้นการบริหารจดัการองคค์วามรู้อยา่งเป็น
ระบบเป็นส่ิงจาํเป็น รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธาท่ีเหมาะสมท่ีจะผสมผสานกบัจุดแขง็
ในสังคมไทยเป้าหมายยทุธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยทุธ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายของประเทศไทยปีพ.ศ. 2555 ท่ีตอ้งใชบุ้คลากรทางดา้นวิศวกรรม
โยธาท่ีมีคุณภาพ 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 
 การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงด้านสังคมและการใช้คอมพิวเตอร์ผนวกกับ
เทคโนโลยีทางดา้นวิศวกรรมโยธาท่ีทนัสมยั การก่อสร้างอาคารในประเทศไทยก็มีการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง 
จากเทคโนโลยใีนการก่อสร้างสมยัใหม่ผนวกกบัการใชง้านคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลการคาํนวณ มีเพิ่มข้ึน
อย่างรวดเร็ว ทาํให้มีการแข็งขนัในการนาํเสนอวิธีการท่ีรวดเร็ว อีกทั้งยงัมีราคาและค่าใชจ่้ายท่ีถูกแต่มีความ
มั่นคงซ่ึงจะนําไปสู่พื้นฐานทางสังคมท่ีจะหยัง่รากต่อไปในการพัฒนาด้านอ่ืนๆในชุมชนเพ่ือให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมในพื้นท่ีแห่งนั้น ทั้งน้ีจาํเป็นจะตอ้งใชน้กัวิศวกรรมโยธาจาํนวนมาก ท่ีมี
ความเป็นมืออาชีพ มีความเขา้ใจในผลกระทบทางสังคมและวฒันธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีจะช่วยช้ีนาํและ
ขบัเคล่ือนใหก้ารเปล่ียนแปลงน้ีเป็นไปในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของสงัคมไทย 

 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 12.1 การพฒันาหลกัสูตร 
 จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพฒันาหลกัสูตรจึงจาํเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรในเชิงรุกท่ี
มีศกัยภาพและสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามวิวฒันาการของเทคโนโลยทีางดา้นวิศวกรรม และรองรับการแข่งขนั
ทางธุรกิจก่อสร้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโยธาจาํเป็นตอ้งมีความ
พร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดท้นัที และมีศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองให้เขา้กบัลกัษณะงานทั้งดา้นวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเขา้ใจในผลกระทบของการก่อสร้างต่อสังคม โดยตอ้งปฏิบติัตนอยา่งมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจยั 
และการผลิตบณัฑิตท่ีดีและเก่ง 
 12.2 ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อพนัธกิจของมหาวิทยาลยัท่ีมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจยั และมุ่งธาํรงปณิธานในการสร้างบณัฑิตท่ีดีและเก่ง เน่ืองจากการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวฒันธรรมจากต่างประเทศ ซ่ึงอาจส่งผลให้
พฤติกรรม และค่านิยมของนักศึกษาเปล่ียนไป การพฒันาหลกัสูตรจึงตอ้งเน้นและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี
ทางดา้นวิศวกรรมโยธาท่ีคาํนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผูรั้บขอ้มูลข่าวสาร 
สังคมและวฒันธรรมไทย โดยยงัคงการใชเ้ทคโนโลยีทางดา้นวิศวกรรมโยธาท่ีทนัสมยัและคุม้ค่า และสามารถ
ปรับเปล่ียนไปตามการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยดีา้นวิศวกรรมโยธา 
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13. ความสัมพนัธ์(ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน  
 13.1  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรนีท้ีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
 หลกัสูตรวิศวกรรมโยธาเป็นหลกัสูตรท่ีตอ้งอาศยัหลกัการพื้นฐานทางวิศวกรรมและหลกัการคาํนวณ
เชิงตวัเลข จึงตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัคณะวิทยาศาสตร์ท่ีสนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สถิติ 
และวิทยาศาสตร์พื้นฐาน รวมทั้งตอ้งสัมพนัธ์กบัภาควิชาวิศวกรรมอ่ืนๆท่ีช่วยสนับสนุนการสอนวิชาพื้นฐาน
ทางดา้นการผลิต คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้าและส่ิงแวดลอ้ม โดยอาจแบ่งกลุ่มไดด้งัน้ี 

 กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ไป รับผดิชอบโดยสาํนกังานวิชาศึกษาทัว่ไป คณะศิลปศาสตร์ 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับผดิชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์  
 กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน รับผดิชอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 13.2 กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน  
 รายวิชาในหลกัสูตรวิศวกรรมโยธา เช่น เขียนแบบวิศวกรรมกลศาสตร์วิศวกรรม 1กลศาสตร์วสัดุ
กลศาสตร์ของไหลปฐพีกลศาสตร์ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์วิศวกรรมชลศาสตร์อุทกวิทยาและการทดลอง 
ชลศาสตร์ ก็เป็นพื้นฐานท่ีจาํเป็นของสาขาวิชาวิศวกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงตอ้งเปิดสอนให้บริการกบัภาควิชาวิศวกรรม
อ่ืนๆดว้ย   
 13.3 การบริหารจัดการ  
 อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรตอ้งประสานงานกบัอาจารยผ์ูแ้ทนจากในคณะอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ดา้นเน้ือหา
สาระ การจดัตารางเรียนและสอบ และความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 
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หมวดที2่ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคญั และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
 เพื่อผลิตวิศวกรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในงานวิศวกรรมโยธาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบติั  สามารถเรียนรู้
และใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม สามารถส่ือสารและร่วมงาน
กบับุคคลในสาขาวิชาชีพอ่ืนๆไดเ้ป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ดาํรงตนให้เกิดประโยชน์ต่อ
สงัคม 
 1.2ความสําคญั 
 วิศวกรรมโยธาถือว่าเป็นสาขาหน่ึงในการพฒันาประเทศในดา้นพื้นฐานของการดาํรงชีวิตของมนุษย ์
เพื่อให้สามารถมีท่ีพกัอาศยัและดาํรงชีวิตไดอ้ยา่งสมบูรณ์ ในการพฒันากาํลงัคนท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ดา้นน้ีจึงตอ้งมีหลกัสูตรท่ีเหมาะสมสามารถพฒันาบุคคลให้มีความรู้อย่างถ่องแทใ้นดา้นวิศวกรรมโยธานํา
ความรู้หลงัจากสาํเร็จการศึกษาไปปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและปลอดภยักบัผูอ่ื้น 
 1.3 วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 1.3.1 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้พื้นฐานเพียงพอท่ีจะประกอบวิชาชีพทางดา้นวิศวกรรมโยธาเช่น   งาน

ออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้าง  งานตรวจสอบคุณภาพวสัดุ  และงานวางโครงการก่อสร้าง 
เป็นตน้และสอนใหมี้ความรู้และความพร้อมท่ีจะไปศึกษาต่อในระดบัสูง เพื่อทาํงานวิจยัสามารถ
นาํความรู้ไปพฒันาสงัคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1.3.2 เพื่อให้เหมาะสมกบัวิวฒันาการทางเทคโนโลยีดา้นวิศวกรรมโยธา และสนองความตอ้งการของ
อุตสาหกรรมการก่อสร้างในปัจจุบนั และเพ่ือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการพฒันาหลกัสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถทาํหน้าท่ีประสานงานระหว่างผูว้่าจ้างและผูค้วบคุมงานในการ
ปฏิบติังานกบัผูอ้อกแบบและตรวจสอบ มีความเขา้ใจในกระบวนการทาํงาน มีความสามารถใน
การส่ือสารและทาํงานเป็นทีมได ้เป็นผูท่ี้มีความเขา้ใจดา้นสังคม องคก์ร และคุณธรรม จริยธรรม
ในวิชาชีพดา้นวิศวกรรมโยธา 
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2.แผนพฒันาปรับปรุง 
 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ตัวบ่งช้ี 
- ปรับปรุงหลกัสูตรวิศวกรรม
โยธาใหมี้มาตรฐานสอดคลอ้ง
กบัท่ี สกอ. กาํหนด 

- ปรับปรุงหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของธุรกิจ และ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
ทางดา้นวิศวกรรมโยธาใน
ปัจจุบนั 

 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน
จากกรอบมาตรฐาน คุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
หลกัสูตรในต่างประเทศ 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สมํ่าเสมอ 

- ติดตามความเปล่ียนแปลงใน
ความตอ้งการของผูป้ระกอบ 
การดา้นวิศวกรรมโยธา 

- สนบัสนุนบุคลากรดา้นการเรียน
ก ารส อน ให้ ทํ า ง าน บ ริก าร
วิชาการแก่องคก์รภายนอก 

- อาจารย์สายปฏิบัติการต้องมี
ใบรับรองวิชาชีพในสาขาวิชาท่ี
สอนปฏิบติั 

- เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลกัสูตร 
- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณ ฑิ ตของ
สถานประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทกัษะ ความรู้ 
ความสามารถในการทาํงานของ
บณัฑิต โดยเฉล่ียในระดบัดี 

- ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารยใ์นหลกัสูตร 

- ใบรับรองวิชาชีพ 
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หมวดที ่3ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
 ระบบการจดัการศึกษาท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรเป็นระบบทวิภาค  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจดัการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการพิจารณาของคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร 

 1.3  การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค 
 ไม่มี 

 

2. การดําเนินการหลกัสูตร 
 2.1   วนั-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาท่ี 1 เร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม – ธนัวาคม (วนั – เวลาราชการปกติ) 
ภาคการศึกษาท่ี 2  เร่ิมตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม (วนั – เวลาราชการปกติ) 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 (1) เป็นผูส้ําเร็จการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ช่วงชั้นท่ี 4 หรือสายวิทยาศาสตร์-สายคณิตศาสตร์ หรือประกาศนียบตัรท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
เทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน 
 (2) ผา่นการคดัเลือกตามเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัการคดัเลือกของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. 

 การคดัเลือกผูเ้ขา้ศึกษา 

(1)นกัเรียนท่ีเขา้ศึกษาโดยระบบคดัเลือกของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 (2)นกัเรียนท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี เป็นผูด้าํเนินการคดัเลือกเอง 
 (3)การคดัเลือกโดยคณาจารยป์ระจาํภาควชิาวิศวกรรมโยธาดว้ยวิธีการสอบขอ้เขียน และ/หรือการสอบ
สมัภาษณ์  
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 นกัศึกษาท่ีสมคัรเขา้เรียนในหลกัสูตรบางส่วนมีพื้นฐานการเรียนรู้ในดา้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่เพียงพอ รวมทั้งทกัษะและความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษของนักศึกษา เน่ืองจากตาํรา เอกสารและ
ขอ้สอบจะเป็นภาษาองักฤษในบางวิชา 
 2.4กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจํากดัของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 ในกรณีนักศึกษาท่ีจะเขา้รับการศึกษามีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอในการศึกษาตามหลกัสูตรทางดา้น
วิศวกรรมโยธา ใหจ้ดัอบรมก่อนเร่ิมภาคการศึกษาแรก 
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 2.5แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ5 ปี  
 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

จํานวนรวม 
2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นปีท่ี 1 80 80 80 80 80 400 
ชั้นปีท่ี 2 - 80 80 80 80 320 
ชั้นปีท่ี 3 - - 80 80 80 240 
ชั้นปีท่ี 4 - - - 80 80 160 
รวม 80 160 240 320 320 1,120 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 80 80 160 

 
2.6งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท) 
 

อตัราค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 
1.  ค่าบาํรุงการศึกษา 12,000 บาท 24,000 บาท 
2. ค่าลงทะเบียน ( 500 บาท/หน่วยกิต) 9,000 บาท 18,000 บาท 
ค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตร 168,000 บาท/คน 

 

รายละเอยีดรายรับ ปีงบประมาณ (บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 

ค่าบาํรุงการศึกษา 1,920,000 3,840,000 5,760,000 7,680,000 7,680,000 

ค่าลงทะเบียน 1,440,000 2,880,000 4,320,000 5,760,000 5,760,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,600,000 11,200,000 16,800,000 22,400,000 22,400,000 

รวมรายรับ 8,960,000 17,920,000 26,880,000 35,840,000 35,840,000 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. ค่าใชจ่้ายบุคลากร 2,872,800 4,467,960 6,626,718 8,893,414 9,338,085 
2. ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน  2,436,000 4,872,000 7,308,000 13,464,000 13,464,000 
3. รายจ่ายใหม้หาวิทยาลยัในอตัรา 
30,000 บาท/คน/ปี 

2,400,000 4,800,000 7,200,000  9,600,000  9,600,000 

4. งบลงทุน 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 

รวมประมาณการรายจ่ายทั้งหมด 8,908,800 16,539,960 24,734,718 36,757,414 37,202 ,085 

จาํนวนนกัศึกษา  80 160 240 320 320 

ค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา 111,360 103,375 103,061 114,867 116,257 
 

หมายเหตุค่าใชจ่้ายต่อหวันกัศึกษา109,784บาทต่อปี 
ทั้งน้ีอตัราค่าเล่าเรียนใหข้ึ้นอยูก่บัประกาศของมหาวิทยาลยัในแต่ละปีการศึกษา 
 2.7 ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 
 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลยั (ถ้ามี) 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(ภาคผนวก จ.) 

 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลกัสูตร 
 3.1.1  จํานวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร    150 หน่วยกติ 
 3.1.2 โครงสร้างหลกัสูตร 
 3.1.2.1  แผนการเรียนปกต ิ

ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      31 หน่วยกติ  
ข. หมวดวชิาเฉพาะ      113 หน่วยกติ 

ข.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   21 หน่วยกิต 
ข.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์   18 หน่วยกิต 
ข.3  กลุ่มวิชาบงัคบัในภาควิชา     65 หน่วยกิต 

ข.4 กลุ่มวิชาเลือก      9 หน่วยกิต 
ค.หมวดวชิาเลอืกเสรี          6  หน่วยกติ 
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 3.1.2.2 แผนการเรียนสหกจิศึกษา 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป      31 หน่วยกติ  
ข. หมวดวชิาเฉพาะ      113 หน่วยกติ 

ข.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   21 หน่วยกิต 
ข.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์    18 หน่วยกิต 
ข.3  กลุ่มวิชาบงัคบัในภาควิชา     74 หน่วยกิต 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี      6 หน่วยกติ 
หมายเหตุ 
 สาํหรับนกัศึกษาแผนการเรียนสหกิจศึกษาจะตอ้งเรียนวิชา CVE 406 สหกิจศึกษาจาํนวน 12 หน่วยกิต
และ CVE 407 การสัมมนาสําหรับสหกิจศึกษาจาํนวน 1 หน่วยกิตในปีการศึกษาท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 
ทั้งน้ีนกัศึกษาไม่ตอ้งเรียนวิชาในกลุ่มวิชาเลือกจาํนวน 9 หน่วยกิตและวิชาในกลุ่มวิชาบงัคบัในภาควิชา คือ
วิชา CVE 401 โครงร่างงานวิศวกรรมโยธาจาํนวน 1 หน่วยกิตและ CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา 
จาํนวน 3 หน่วยกิต 

 3.1.3รายวชิา 
- ความหมายของรหัสวชิา 

รหสัวิชาประกอบดว้ย 3หลกัแรกเป็นตวัอกัษรและตามดว้ยตวัเลขสามหลกัมีความหมายดงัน้ี 
รหัสตัวอกัษร มีความหมายดังต่อไปนี ้
  GEN    หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

CVE   หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
  CPE    หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
  EEE    หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  ENV    หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
  MEE    หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 
  PRE    หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  CHM   หมายถึง วิชาในภาควิชาเคมี 
  LNG    หมายถึง วิชาในสายวิชาภาษา 
  MTH    หมายถึง วิชาในภาควิชาคณิตศาสตร์ 
  PHY    หมายถึง วิชาในภาควิชาฟิสิกส์ 
  STA    หมายถึง วิชาในภาควิชาคณิตศาสตร์ 
  ENG   หมายถึง วิชาการศึกษาทัว่ไปทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ 
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รหัสตัวเลข มีความหมายดงัต่อไปนี ้
เลข 1-4   หมายถึง  วิชาระดบัปริญญาตรี 
เลข 5 หมายถึง  วิชาระดบับณัฑิตศึกษา แต่นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีสามารถเลือก
เรียนได ้

 เลข 6 ข้ึนไป หมายถึง  วิชาระดบับณัฑิตศึกษา 
เลขหลกัสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละสาขาวิชา 
เลข  1 หมายถึง  วิชาในสาขาวชิาวิศวกรรมการก่อสร้าง 
เลข 2 หมายถึง  วิชาในสาขาวชิาวิศวกรรมสาํรวจ 

 เลข 3 และ 4    หมายถึง  วิชาในสาขาวชิาวิศวกรรมโครงสร้าง 
 เลข 5 และ 6    หมายถึง  วิชาในสาขาวชิาวิศวกรรมเทคนิคธรณี 

เลข 7 หมายถึง  วิชาในสาขาวชิาวิศวกรรมขนส่ง 
 เลข 8 และ 9 หมายถึง  วิชาในสาขาวชิาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 

เลขหลกัหน่วย หมายถึง ลาํดบัท่ีของวชิาต่างๆ 
 

- รายวชิา 
ก. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 31หน่วยกติ 

วชิาบังคบั       25 หน่วยกติ 
1. กลุ่มวิชาสุขพลานามยั 
GEN   101    พลศึกษา      1(0-2-2) 
 (Physical Education)  
2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดาํเนินชีวิต 
GEN   111    มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพือ่การดาํเนินชีวิต   3(3-0-6) 
 (Man and Ethics of Living) 
3.  กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
GEN   121     ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา    3(3-0-6) 
 (Learning and Problem Solving Skills) 
4.  กลุ่มวิชาการคิดอยา่งมีระบบ 
GEN   231 มหศัจรรยแ์ห่งความคิด     3(3-0-6) 
 (Miracle of Thinking) 
หมายเหตุ รายวิชาGEN121ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหาและGEN231มหศัจรรยแ์ห่ง
ความคิด เป็นการบูรณาการเน้ือหาวิชาทางดา้นคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยูใ่นสองรายวิชาน้ี 
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5.  กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม 
GEN   241 ความงดงามแห่งชีวิต     3(3-0-6)   
(Beauty of Life) 
6.  กลุ่มวิชาเทคโนโลย ีนวตักรรมและการจดัการ 
GEN   351     การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้าํ   3(3-0-6) 
 (Modern Management and Leadership) 
7.  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

 LNG101 ภาษาองักฤษทัว่ไป      3(3-0-6) 
 (General English) 

 LNG102 ทกัษะและกลยทุธ์ภาษาองักฤษ    3(3-0-6) 
 (English Skills and Strategies) 

  LNG103ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ     3(3-0-6)   
(Academic English) 
 หมายเหตุ  วิชาภาษาองักฤษนกัศึกษาตอ้งเรียนอยา่งนอ้ย 9 หน่วยกิต ข้ึนอยูก่บัระดบัคะแนน

ตามท่ีสายวิชาภาษากาํหนด ซ่ึงอาจเป็นวิชาภาษาในระดบัท่ีสูงข้ึนถา้นกัศึกษามีผลคะแนน
เป็นไปตามเกณฑ ์
วชิาบังคบัเลอืก       6 หน่วยกติ 
โดยรายวิชาตอ้งไม่อยูใ่นกลุ่มวิชาเดียวกนั 
1. กลุ่มวิชาสุขพลานามยั 
GEN   301   การพฒันาสุขภาพแบบองคร์วม    3(3-0-6) 
 (Holistic Health Development) 
2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรมในการดาํเนินชีวิต 
GEN   211    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง       3(3-0-6) 
 (The Philosophy of Sufficiency Economy) 
GEN   311    จริยศาสตร์ในสงัคมฐานวิทยาศาสตร์    3(3-0-6) 
 (Ethics in Science-based Society) 

 GEN  411    การพฒันาบุคลิกภาพและการพดูในท่ีสาธารณะ  3(2-2-6) (Personality 
Development and Public Speaking) 
3. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
GEN  321    ประวติัศาสตร์อารยธรรม     3(3-0-6) 
 (The History of Civilization) 
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GEN   421 สงัคมศาสตร์บูรณาการ     3(3-0-6) 
 (Integrative Social Sciences) 
4. กลุ่มวิชาการคิดอยา่งมีระบบ 
GEN   331     มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล     3(3-0-6) 
 (Man and Reasoning) 
5. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม 
GEN   341     ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไทย     3(3-0-6) 
 (Thai Indigenous Knowledge) 

 GEN   441     วฒันธรรมและการท่องเท่ียว     3(2-2-6)  
 (Culture and Excursion) 

6. กลุ่มวิชาเทคโนโลยนีวตักรรมและการจดัการ 
GEN   352     เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  3(3-0-6) 
 (Technology and Innovationfor Sustainable Development) 

 GEN   353     จิตวิทยาการจดัการ        3(3-0-6)  
 (Managerial Psychology) 

7. กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
 LNG113 ภาษาองักฤษในชีวิตประจาํวนั    2(2- 0-4) 

 (English for Everyday Life) 
 LNG114 ภาษาองักฤษในการทาํงาน 1                 2(2- 0-4) 

 (English for Work I) 
 LNG115 ภาษาองักฤษในการทาํงาน 2                 2(2- 0-4) 

 (English for Work II) 
 LNG 122 การเรียนภาษาองักฤษดว้ยตนเอง   3(0-6-6) 
  (English through Independent Learning) 
 LNG 211 การฟังอยา่งมีประสิทธิผล                     1(1- 0-2) 
  (Effective Listening ) 
 LNG 212 ทกัษะการนาํเสนองาน                   1(1- 0-2) 
  (Oral Presentation Skills) 
 LNG 213 การเขียนรายงานการปฏิบติัการ    1(1- 0-2) 
  (LaboratoryReport Writing) 
 LNG231 สุนทรียะแห่งการอ่าน     3(3-0-6) 
  (Reading Appreciation) 



15 
 

 

 LNG 232 การแปลเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
  (Basic Translation) 
 LNG294 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและงานอาชีพ   3(3-0-6) 
  (Thai for Communication and Careers) 
 LNG 311 ภาษามาเลยเ์บ้ืองตน้      3(3-0-6) 
  (Basic Malay Language) 
 LNG 321 ภาษาเขมรเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
  (Basic Cambodian) 
 LNG 341 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
  (BasicVietnamese) 
 
 ข.หมวดวชิาเฉพาะ       113หน่วยกติ 

ข.1 กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์    21หน่วยกติ 
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1         3(3-0-6) 

(Mathematics I) 
MTH 102 คณิตศาสตร์ 2      3(3-0-6)    

(Mathematics II)   
MTH 201 คณิตศาสตร์ 3      3(3-0-6)    

(Mathematics III)   
 PHY 103 ฟิสิกส์ทัว่ไปสาํหรับนกัศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1  3(3-0-6)    

(General Physics for Engineering Students I) 
 PHY 104 ฟิสิกส์ทัว่ไปสาํหรับนกัศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2  3(3-0-6)    

(General Physics for Engineering Students II) 
PHY 191 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1     1(0-2-2)  

(General Physics Laboratory I) 
PHY 192 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2     1(0-2-2)  

(General Physics Laboratory II) 
CHM103 เคมีพื้นฐาน       3(3-0-6)     

(Fundamental Chemistry) 
CHM 160 ปฏิบติัการเคมี      1(0-3-2) 

 (Chemistry Laboratory) 
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ข.2 กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมศาสตร์    18หน่วยกติ 
PRE  151วสัดุวิศวกรรม      3(3-0-6) 
 (Engineering Materials) 

CVE 100การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับวิศวกรรมโยธา 3(2-3-6) 
(Computer Programming for Civil Engineering) 

CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม      3(2-3-6) 
(Engineering Drawing) 

 CVE  131 กลศาสตร์วิศวกรรม 1     3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics I) 
 CVE  232 กลศาสตร์วิศวกรรม 2     3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics II) 
 CVE  281 กลศาสตร์ของไหล      3(3-0-6) 
  (Fluid Mechanics) 

ข.3 กลุ่มวชิาบังคบัในภาควชิา 

แผนการเรียนปกต ิ       65หน่วยกติ 
CVE  221   สาํรวจ       3(3-0-6) 
(Surveying) 
CVE 223 การปฏิบติังานสาํรวจ     1(0-3-2) 

(Surveying Practices) 
CVE 224  โครงงานสาํรวจ      1(0-3-2) 

(Surveying Project) 
CVE  225   การฝึกภาคสนามวิชาสาํรวจ     1(0-6-3) 

(Surveying Field Camp) 
CVE  233 กลศาสตร์วสัดุ      3(3-0-

6)(Mechanics of Materials) 
CVE  236    วสัดุในงานวิศวกรรมโยธา     2(1-3-4) 

(Civil Engineering Materials) 
CVE  237 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1     3(3-0-6) 

(Structural Analysis I) 
CVE 240 คณิตศาสตร์ประยกุตส์าํหรับวิศวกรรมโยธา  3 (3-0-6) 
 (Applied Mathematics for Civil Engineers) 
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CVE 261 วิศวกรรมธรณีวิทยา      2(2-0-4) 
(Engineering Geology) 

CVE  300 ฝึกงานอุตสาหกรรม      2 (S/U) 
(Industrial Training) 

CVE  311 การบริหารงานวิศวกรรม     3(3-0-6)  
(Engineering Management) 

CVE 335    วสัดุซีเมนตแ์ละคอนกรีต     3(2-3-6) 
(Cement and Concrete Materials) 

CVE 338 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2     3(3-0-6)  
(Structural Analysis II) 

CVE 341    การออกแบบโครงสร้างเหลก็และไม ้    4(3-3-6) 
(Steel and Timber Design) 

CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็    4(3-3-6) 
(Reinforced Concrete Design) 

CVE 362   ปฐพีกลศาสตร์      3(3-0-6) 
(Soil Mechanics) 

CVE 363 ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์     1(0-3-2) 
(Soil Mechanics Laboratory) 

CVE 364 วิศวกรรมฐานราก      3(3-0-6) 
(Foundation Engineering) 

CVE 371    วิศวกรรมการทาง      3(3-0-6) 
(Highway Engineering) 

CVE 382     วิศวกรรมชลศาสตร์      3(3-0-6)  
(Hydraulic Engineering) 

CVE 385     อุทกวิทยา       3(3-0-6) 
(Hydrology) 

CVE 394 การทดลองชลศาสตร์     1(0-3-2) 
(Hydraulic Laboratory) 

CVE 401 โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา     1(0-3-2) 
(Civil  Engineering Project Proposal) 

CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา     3(0-6-9) 
(Civil Engineering Project) 
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CVE 414 การประมาณราคาและการกาํหนดรายการก่อสร้าง  3(3-0-6) 
(Construction Estimating and Specifications) 

CVE 415    การบริหารงานก่อสร้าง     3(3-0-6) 
(Construction Management) 

แผนการเรียนสหกจิศึกษา  74 หน่วยกติ 

  กลุ่มวชิาบังคบัในภาควชิา 61 หน่วยกติ 

CVE 406 สหกิจศึกษา     12(0-35-36) 
(Cooperative Education) 

CVE 407 การสมัมนาสาํหรับสหกิจศึกษา    1(0-3-2) 
(Cooperative Seminar) 

โดยนกัศึกษาจะตอ้งเรียนวิชา CVE 406 สหกิจศึกษาจาํนวน 12 หน่วยกิตและ CVE 407 
การสมัมนาสาํหรับสหกิจศึกษาจาํนวน 1 หน่วยกิตในปีการศึกษาท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

ทั้งน้ีนักศึกษาไม่ตอ้งเรียนวิชาในกลุ่มวิชาเลือกจาํนวน 9หน่วยกิตและวิชาในกลุ่มวิชา
บงัคบัในภาควิชา จาํนวน 4 หน่วยกิต คือวิชา CVE 401 โครงร่างงานวิศวกรรมโยธาจาํนวน 
1 หน่วยกิตและ CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา จาํนวน 3 หน่วยกิต 

ข.4 กลุ่มวชิาเลอืก ให้ เลอืกจากวชิาต่อไปนีไ้ม่น้อยกว่า  9หน่วยกติ 

CVE 403    หวัขอ้พเิศษ 1      3(3-0-6)  
(Special Topic I) 

CVE 404 หวัขอ้พิเศษ 2      3(3-0-6)  
(Special Topic II) 

CVE 405 หวัขอ้พิเศษ 3      3(3-0-6)  
(Special Topic III) 

CVE 443 การออกแบบอาคาร      3 (3-0-6) 
(Building Design) 

CVE 444 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง    3 (3-0-6) 
(Prestressed Concrete Design) 

CVE 445 การออกแบบโครงสร้างเหลก็โดยวิธีพลาสติก   3 (3-0-6) 
(Plastic Design of Steel Structures) 

CVE 446 การออกแบบสะพาน     3 (3-0-6) 
(Bridge Design) 
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CVE 447 การออกแบบทางดา้นวิศวกรรมโยธา    3 (3-0-6) 
(Civil Engineering Design) 

CVE 448 วิธีการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้    3 (3-0-6) 
(Fundamental of Finite Element Method) 

CVE 449 การออกแบบโครงสร้างเหลก็โดยวิธีตวัคูณความตา้นทาน3(3-1-6) 
และนํ้าหนกับรรทุก       
 (Load and Resistance Factor Design of Steel Structures) 

CVE 226 การสาํรวจเสน้ทาง      3(2-3-6) 
(Route Surveying) 

CVE 421 ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข     3(3-0-6) 
(Digital Photogrammetry) 

CVE 422 การวิเคราะห์ภาพดาวเทียม     3(2-3-6) 
(Satellite Image Analysis) 

CVE 425 การสาํรวจดว้ยดาวเทียม     3(3-0-6) 
(Satellite Surveying) 

CVE 426 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบ้ืองตน้    3(2-3-6) 
(Introduction to Geographic Information System) 

CVE 428 การคาํนวณปรับแกใ้นงานสาํรวจ    3(3-0-6) 
(Adjustment Computation in Surveying) 

CVE 372 วิศวกรรมขนส่ง      3(3-0-6) 
(Transportation Engineering) 

CVE 473 วิศวกรรมจราจร      3(2-3-6) 
(Traffic Engineering) 

CVE 474 การขนส่งอยา่งย ัง่ยนื     3(3-0-6) 
(Sustainable Transportation) 

CVE 475 การขนส่งมวลชนในตวัเมือง     3(3-0-6) 
(Urban Public Mass Transportation) 

 CVE 476 การออกแบบทางเรขาคณิตของถนน    3(3-0-6) 
(Geometric Design of Highways) 

  CVE 411 วิศวกรรมและเทคโนโลยกีารก่อสร้างสมยัใหม่  3(3-0-6) 
(Modern Construction Engineering and Technology) 
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 CVE 418 เทคโนโลยสีารสนเทศในงานก่อสร้าง   3(3-0-6) 
(Information Technology in Construction) 

 CVE 419 การจดัการผลิตภาพและคุณภาพงานก่อสร้าง   3(3-0-6) 
(Productivity and Quality Management in Construction) 

CVE 483   การพฒันาแหล่งนํ้า      3(3-0-6) 
(Water Resource Development) 

CVE 487 โครงสร้างทางชลศาสตร์     3(3-0-6) 
(Hydraulic Structures) 

CVE 488 วิศวกรรมแม่นํ้าเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
(Introduction to River Engineering) 

CVE 490 อุทกวิทยาประยกุต ์      3(3-0-6) 
(Applied Hydrology) 

 CVE 491 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์สาํหรับ 
  งานดา้นวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า    3 (3-0-6) 

(Computer Applications for Water Resources Engineering) 
 CVE 492 การออกแบบงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี   3 (3-0-6)  
  (Geotechnical Engineering Design) 
 CVE 493 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี 3 (2-3-6) 

(Computer  Applications in Geotechnical Engineering) 
 

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี      6หน่วยกติ 

ใหเ้ลือกเรียนจากรายวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

 

ปีที1่ / ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ (บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1    3 (3 0 6) 
PHY 103   ฟิสิกส์ทัว่ไปสาํหรับนกัศึกษา 

วิศวกรรมศาสตร์ 1 3 (3 0 6) 
PHY 191 ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 1  1 (0 2 2) 
CHM 103 เคมีพื้นฐาน 3 (3 0 6) 
CHM 160 ปฏิบติัการเคมี 1 (0 3 2) 
CVE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับ

วิศวกรรมโยธา 3 (2 3 6) 
LNG 101 ภาษาองักฤษทัว่ไป 3 (3 0 6) 
GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพือ่การดาํเนินชีวิต 3 (3 0 6) 

รวม 20 (17 8 40) 
ชัว่โมง /สปัดาห์ = 65 

 
ปีที1่ / ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ (บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 

LNG 102 ทกัษะและกลยทุธ์ภาษาองักฤษ 3 (3 0 6) 
MTH 102 คณิตศาสตร์ 2    3 (3 0 6) 
PHY 104    ฟิสิกส์ทัว่ไปสาํหรับนกัศึกษา 

วิศวกรรมศาสตร์ 2 
3 (3 0 6) 

PHY 192    ปฏิบติัการฟิสิกส์ทัว่ไป 2  1 (0 2 2) 
CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม 3 (2 3 6) 
CVE 131 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  3 (3 0 6) 
PRE 151 วสัดุวิศวกรรม  3 (3 0 6) 
GEN 101 พลศึกษา  1 (0 2 2) 

รวม 20 (17 7 40) 
ชัว่โมง /สปัดาห์ = 64 
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ปีที2่ / ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ (บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
LNG 103 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 3 (3 0 6) 
MTH 201 คณิตศาสตร์ 3    3 (3 0 6) 
CVE 233 กลศาสตร์วสัดุ   3 (3 0 6) 
CVE 232 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3 (3 0 6) 
CVE 221   สาํรวจ 3 (3 0 6) 
CVE 223 การปฏิบติังานสาํรวจ 1 (0 3 2) 
GEN 121 ทกัษะการเรียนรู้และการแกปั้ญหา  3 (3 0 6) 

รวม 19 (18 3 38) 
ชัว่โมง /สปัดาห์ = 59 

 
ปีที2่ / ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ (บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 

CVE 224 โครงงานสาํรวจ 1 (0 3 2) 
CVE 225 การฝึกภาคสนามวิชาสาํรวจ 1 (0 6 3) 
CVE 236 วสัดุในงานวิศวกรรมโยธา 2 (1 3 4) 
CVE 237 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3 (3 0 6) 
CVE 281 กลศาสตร์ของไหล 3 (3 0 6) 
CVE 261 วิศวกรรมธรณีวิทยา  2 (2 0  4) 
CVE 240 คณิตศาสตร์ประยกุตส์าํหรับวิศวกรรมโยธา  3 (3 0 6) 
GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคิด 3 (3 0 6) 

รวม 18 (15 12 37) 
ชัว่โมง /สปัดาห์ = 64 

หมายเหตุCVE 225 การฝึกภาคสนามวิชาสาํรวจนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 จะฝึกช่วงภาคฤดูร้อนของภาคเรียนท่ี 2 ทุกปี 
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ปีที3่ / ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ (บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
CVE 335    วสัดุซีเมนตแ์ละคอนกรีต 3 (2 3 6) 
CVE 338 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2  3 (3 0 6) 
CVE 362    ปฐพีกลศาสตร์  3 (3 0 6) 
CVE 363 ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์  1 (0 3 2) 
CVE 385    อุทกวิทยา  3 (3 0 6) 
CVE 394 การทดลองชลศาสตร์ 1 (0 3 2) 
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต  3 (3 0 6) 
GEN 351 การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้าํ  3 (3 0 6) 

รวม 20 (17 9 40) 
ชัว่โมง /สปัดาห์ = 66 

 
ปีที3่ / ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ (บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 

CVE 341    การออกแบบโครงสร้างเหลก็และไม ้  4 (3 3 6) 
CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ 4 (3 3 6) 
CVE 364 วิศวกรรมฐานราก 3 (3 0 6) 
CVE 311 การบริหารงานวิศวกรรม 3 (3 0 6) 
CVE 371    วิศวกรรมการทาง 3 (3 0 6) 
CVE 382    วิศวกรรมชลศาสตร์ 3 (3 0 6) 

รวม 20 (18 6 36) 
ชัว่โมง/สปัดาห์ = 60 

 
 

ปีที3่ / ภาคการศึกษาฤดูร้อน หน่วยกติ 
CVE  300 ฝึกงานอุตสาหกรรม  2(S/U) 

รวม 2(S/U) 
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 แผนการเรียนปกต ิ
 

ปีที ่4 / ภาคการศึกษาที ่1 หน่วยกติ (บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
CVE 401 โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา 1 (0 3 2) 
CVE 414 การประมาณราคาและการกาํหนดรายการ

ก่อสร้าง  
3 (3 0 6) 

CVE 415     การบริหารงานก่อสร้าง   3 (3 0 6) 
CVE xxx วิชาเลือกทางวศิวกรรมโยธา1 3 (x x x) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี1 3 (3 0 6) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี2 3 (3 0 6) 

รวม 16 (12+x 3+x 26+x) 
ชัว่โมง/สปัดาห์ = 41+x 

 
ปีที ่4 / ภาคการศึกษาที ่2 หน่วยกติ (บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 

CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา 3 (0 6 9) 
CVE xxx วิชาเลือกทางวศิวกรรมโยธา2 3 (x x x) 
CVE xxx วิชาเลือกทางวศิวกรรมโยธา3 3 (x x x) 
GEN xxx วิชาบงัคบัเลือกทางหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป1 3 (3 0 6) 
GEN xxx วิชาบงัคบัเลือกทางหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป2 3 (3 0 6) 

รวม 15 (6+x 6+x 21+x) 
ชัว่โมง/สปัดาห์ = 33+x 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



25 
 

 

 แผนการเรียนสหกจิศึกษา 
ใหน้กัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาในปีการศึกษาท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 โดยการเรียนในปีการศึกษาท่ี  

1-3 เหมือนกบัแผนการศึกษาปกติ โดยใชแ้ผนการเรียนตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 4/1 ดงัน้ี 
 

ปีที4่ / ภาคการศึกษาที1่ หน่วยกติ (บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 
CVE 414 การประมาณราคาและการกาํหนดรายการ

ก่อสร้าง  
3 (3 0 6) 

CVE 415     การบริหารงานก่อสร้าง   3 (3 0 6) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี1 3 (3 0 6) 
XXX xxx วิชาเลือกเสรี2 3 (3 0 6) 
GEN xxx วิชาบงัคบัเลือกทางหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 1 3 (3 0 6) 
GEN xxx วิชาบงัคบัเลือกทางหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 2 3 (3 0 6) 

รวม 18 (18 0 36) 
ชัว่โมง/สปัดาห์ = 54 

 
ปีที4่ / ภาคการศึกษาที2่ หน่วยกติ (บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง) 

CVE 406 สหกิจศึกษา 12 (0 35 36) 
CVE 407 การสมัมนาสาํหรับสหกิจศึกษา 1 (0 3 2) 

รวม 13 (0 38 38) 
ชัว่โมง/สปัดาห์ = 76 

3.1.5 คาํอธิบายรายวชิา  
คาํอธิบายรายวิชา(ภาคผนวกก.) 
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3.2 ช่ือ สกลุ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

ลาํดบั 
ช่ือ –สกลุ 

(ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวชิา), 
สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา, ประเทศทีสํ่าเร็จ

การศึกษา (ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

1 รศ.ดร.นิตยา  หวงัวงศว์โิรจน์ Ph.D.(Water Resources  Engineering), Asian 
Institute of  Technology, Thailand (2545) 
วศ.ม. (วศิวกรรมแหล่งนํ้า), จุฬาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลยั, ประเทศไทย (2532) 
วศ.บ. (วศิวกรรมชลประทาน), 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 
ประเทศไทย (2529) 

14 14 14 14 14 

2 ผศ.ธีระลาภิศชยางกลู วศ.ม.(วศิวกรรมสาํรวจ), จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, ประเทศไทย (2545) 
ค.อ.บ.(วศิวกรรมโยธา), มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2541) 

18 18 18 18 18 

3 อ.เอกชยั  ภทัรวงศไ์พบูลย ์ วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา), มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
ประเทศไทย (2527) 
วศ.บ.  (วศิวกรรมโยธา),
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์, 
ประเทศไทย(2524) 

18 18 18 18 18 

4 ดร.ชยัวฒัน์ เอกวฒัน์พานิชย ์
 

Ph.D.(Civil Engineering and Environment), 
Tohoku University, Japan (2550)  
วศ.ม.(วศิวกรรมทรัพยากรนํ้า),มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี,  
ประเทศไทย (2544) 
วศ.บ.(วศิวกรรมทรัพยากรนํ้า),
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์,  
ประเทศไทย(2540) 

18 18 18 18 18 
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ลาํดบั 
ช่ือ –สกลุ 

(ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวชิา), 
สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา, ประเทศทีสํ่าเร็จ

การศึกษา (ปีทีสํ่าเร็จการศึกษา) 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

5 รศ.ดร.ธวชัชยั  เหล่าศิริหงส์ทอง Ph.D. (Civil Engineering), Ohio State 
University, U.S.A.  (2540) 
วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์  
มหาวทิยาลยั, ประเทศไทย  (2534) 
วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา), 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์,  
ประเทศไทย (2531) 

14 14 14 14 14 

 

3.2.2. อาจารย์ประจํา 

ลาํดบั 
ช่ือ – นามสกลุ 

(ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวชิา), 

สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

1 รศ.อเนกศิริพานิชกร M.Eng.(Structural Engineering),AIT 12 12 12 12 12 
2 ศ .ดร. สมชาย ชูชีพสกลุ 

 
Ph.D.(Structural Engineering), 
U. of Texas at Arlington 

12 12 12 12 12 

3 รศ .ดร. สมเกียรติรุ่งทองใบสุรีย ์ D.Eng. (Structural Engineering),KyotoU. 12 12 12 12 12 
4 ศ .ดร. ชยั จาตุรพิทกัษก์ลุ 

 
Ph.D.(Structural Engineering), 
New Jersey Inst. of Tech. 

12 12 12 12 12 

5 .ดร อภินติั อชักุล 
 

Ph.D.(Structural Engineering), 
Virginia Tech 

12 12 12 12 12 

6 ผศ.ดร.สุทศัน์ ลีลาทวีวฒัน์ 
 

Ph.D.(Structural Engineering), 
U. of Michigan 

12 12 12 12 12 

7 ดร.จุลพจน์จิรวชัรเดช Ph.D.(Structural Engineering),UWS 12 12 12 12 12 
8 ผศ.ดร.ทวชิพลูเงิน วศ.ด. (วศิวกรรมโครงสร้าง),มจธ. 12 12 12 12 12 
9 ผศ.ดร.ชยัณรงค ์ อธิสกลุ วศ.ด. (วศิวกรรมโครงสร้าง),มจธ. 12 12 12 12 12 
10 ดร.วรีชาติ ตั้งจิรภทัร วศ.ด. (วศิวกรรมโครงสร้าง),มจธ. 12 12 12 12 12 
11 ผศ.ดร.พาสิทธ์ิ หล่อธีรพงศ ์

 
Ph.D.(Construction Management), 
Concordia U. 

12 12 12 12 12 

12 ผศ.ดร.วฒิุพงศเ์มืองนอ้ย Ph.D.(Construction Management),AIT 12 12 12 12 12 
13 ผศ.ดร.สันติเจริญพรพฒันา 

 
Ph.D.(Construction Management), 
U. of Tokyo. 

12 12 12 12 12 

14 ดร.พิชญ ์สุธีรวรรธนา 
 

Ph.D.(Construction Management), 
U.of Tokyo 

12 12 12 12 12 
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ลาํดบั 
ช่ือ – นามสกลุ 

(ระบุตาํแหน่งทางวชิาการ) 
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด(สาขาวชิา), 

สถาบันทีสํ่าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน ชม./ปีการศึกษา 
2555 2556 2557 2558 2559 

15 รศ.ดร.ภาณุวฒัน์สุริยฉตัร 
 

Ph.D.(Geotechnical Engineering), 
McGill U. 

12 12 12 12 12 

16 ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ 
 

Ph.D.(Geotechnical Engineering), 
Tokyo U. 

12 12 12 12 12 

17 ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ว Ph.D.(Soil Engineering),AIT 12 12 12 12 12 
18 ผศ.ดร.วรัช กอ้งกิจกลุ 

 
Ph.D. (Geotechnical Engineering), 
Tokyo U. 

12 12 12 12 12 

19 รศ.ดร.วโิรจน์ศรีสุรภานนท ์ Ph.D.(Transportation Engineering), 
Tohoku U. 

12 12 12 12 12 

20 ผศ.ดร.อาํพล การุณสุนทวงษ ์
 

Ph.D. (Transportation Engineering), 
U. of Texas at Austin 

12 12 12 12 12 

21 รศ.ดร.ธวชัชยัเหล่าศิริหงษท์อง Ph.D. (Civil Engineering), Ohio State U. 14 14 14 14 14 
22 รศ.ดร.นิตยา หวงัวงศว์โิรจน์ Ph.D.(Water Resource Engineering), AIT 14 14 14 14 14 
23 ศ.ดร.ชยัยทุธชินณะราศรี D.Eng. (Water Resources Engineering),AIT 12 12 12 12 12 
24 อ.ธงชยั โพธ์ิทอง วศ.ม. (วศิวกรรมโยธา),มจธ. 12 12 12 12 12 
25 ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ ์ Ph.D. (Survey Engineering),Purdue U. 12 12 12 12 12 

 

3.2.3 อาจารย์พเิศษ 

ไม่มี 
 

4. องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 
จากความตอ้งการท่ีบณัฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเขา้สู่การทาํงานจริงดงันั้นหลกัสูตรได้

กาํหนดรายวิชาสหกิจศึกษาซ่ึงจะจดัอยู่ในกลุ่มวิชาบงัคบัในภาควิชา แต่ในทางปฏิบติัแลว้มีความตอ้งการให้
นกัศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชาน้ี เวน้แต่กรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึกในรายวิชาสหกิจศึกษากจ็ะ
เป็นการอนุโลมใหเ้รียนกลุ่มวิชาเลือกแทนสหกิจศึกษาได ้
4.1มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวงัในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนกัศึกษา มีดงัน้ี 
(1) ทกัษะในการปฏิบติังานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเขา้ใจในหลกัการ ความจาํเป็นในการ

เรียนรู้ทฤษฎีมากยิง่ข้ึน 
(2) บูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพื่อนาํไปแกปั้ญหาทางวิศวกรรมโดยใชเ้ทคโนโลยดีา้นโยธาเป็นเคร่ืองมือ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสมัพนัธ์และสามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ 
(4) มีระเบียบวินยัตรงเวลาเขา้ใจวฒันธรรมและสามารถปรับตวัเขา้กบัสถานประกอบการได ้
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(5) มีความกลา้ในการแสดงออก และนาํความคิดสร้างสรรคไ์ปใชป้ระโยชน์ในงานได ้
4.2ช่วงเวลา  
       การฝึกงาน  เร่ิมตั้งแต่ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาท่ี 3 
       สหกิจศึกษา เร่ิมตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5. ข้อกาํหนดเกีย่วกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 

ขอ้กาํหนดในการทาํโครงงาน ตอ้งเป็นหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประยกุตด์า้นวิศวกรรมโยธาหรือเพื่อการ
เรียนการสอน หรือเพื่อทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม โดยต้องมีธุรกิจท่ีอ้างอิงและคาดว่าจะนําไปใช้งานหาก
โครงงานสําเร็จโดยมีจาํนวนผูร่้วมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานท่ีตอ้งนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาท่ี
หลกัสูตรกาํหนดอย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานท่ีมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจยัเพื่อพฒันางานดา้นวิศวกรรม
โยธา 
5.1คาํอธิบายโดยย่อ  

โครงงานวิศวกรรมโยธาท่ีนักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีนํามาใช้ในการทําโครงงาน 
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการทาํโครงงาน มีขอบเขตโครงงานท่ีสามารถทาํเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นักศึกษาสามารถทาํงานเป็นทีม มีความเช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือ โปรแกรม ในการทาํโครงงาน 
โครงงานสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้
5.3 ช่วงเวลา  

โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา เร่ิมตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 1ของปีการศึกษาท่ี 4 
โครงงานวิศวกรรมโยธา เร่ิมตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 4 

5.4จํานวนหน่วยกติ 
โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา จาํนวน 1 หน่วยกิต 
โครงงานวิศวกรรมโยธา จาํนวน 3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ  
มีการกาํหนดชัว่โมงการใหค้าํปรึกษา จดัทาํบนัทึกการให้คาํปรึกษา ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงงาน

ทางเวบ็ไซต ์และปรับปรุงใหท้นัสมยัเสมออีกทั้งมีตวัอยา่งโครงงานใหศึ้กษา 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความกา้วหน้าในการทาํโครงงาน ท่ีบนัทึกในสมุดให้คาํปรึกษาโดยอาจารยท่ี์ปรึกษา 

และประเมินผลจากรายงานท่ีไดก้าํหนดรูปแบบการนาํเสนอตามระยะเวลา นาํเสนอโปรแกรมและการทาํงาน
ของระบบ โดยโครงงานดงักล่าวตอ้งสามารถทาํงานไดใ้นขั้นตน้ โดยเฉพาะการทาํงานหลกัของโปรแกรมและ
การจดัสอบการนาํเสนอท่ีมีคณะกรรมการแต่ละสาขาวิชาไม่ตํ่ากวา่ 3 สาขา 
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หมวดที ่4ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 
ดา้นบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเร่ืองการแต่งกาย การเขา้สงัคม เทคนิคการเจรจา 

ส่ือสาร การมีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดี และการวางตวัในการทาํงานใน
บางรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ก่อนท่ี
นกัศึกษาจะสาํเร็จการศึกษา 

ดา้นภาวะผูน้าํ และความรับผดิชอบ
ตลอดจนมีวนิยัในตนเอง 

- กําหนดให้มีรายวิชาซ่ึงนักศึกษาต้องทาํงานเป็นกลุ่มและมีการ
กาํหนดหวัหนา้กลุ่มในการทาํรายงานตลอดจน กาํหนดใหทุ้กคนมี
ส่วนร่วมในการนําเสนอรายงานเพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้
สร้างภาวะผูน้าํและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 

- มีกิจกรรมนักศึกษาท่ีมอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้ าในการดําเนิน กิจกรรมเพื่ อ ฝึกให้นัก ศึกษามีความ
รับผดิชอบ 

- มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเองเช่นการเขา้เรียนตรงเวลาเขา้เรียน
อย่างสมํ่าเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกลา้ในการ
แสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพ -  มีการใหค้วามรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการกระทาํความผดิเก่ียวกบัวิชาชีพทางดา้นวิศวกรรมโยธา 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 นักศึกษาตอ้งมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถดาํเนินชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมอย่างราบร่ืน 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม นอกจากนั้ นงานด้านวิศวกรรมโยธาในด้านต่างๆ เช่น โครงสร้าง 
ธรณีวิทยา ทรัพยากรนํ้า ขนส่ง บริหารงานก่อสร้างและสาํรวจลว้นเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัพื้นฐานใน
การพฒันาประเทศ ความปลอดภยัในชีวิต การทาํให้เกิดความสาํเร็จไดจ้ะตอ้งมีวิศวกรโยธาเป็นผูพ้ฒันา
ร่วมกับวิศวกรสาขาอ่ืนๆในการสร้างความเจริญให้ประเทศ ดังนั้ นวิศวกรโยธาเหล่าน้ีต้องมีความ
รับผดิชอบต่อผลท่ีเกิดข้ึนเช่นเดียวกบัการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจารยท่ี์สอนในแต่ละวิชาตอ้ง
สอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่อไปน้ีทั้ง 5 ขอ้ เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถพฒันาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อม
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กบัวิทยาการต่าง ๆ ท่ีศึกษา รวมทั้งอาจารยต์อ้งมีคุณสมบติัดา้นคุณธรรม จริยธรรมอยา่งนอ้ย 5 ขอ้ตามท่ี
ระบุไว ้

(1)  เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซ่ือสตัยสุ์จริต  

(2)  มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเอง และสงัคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆของ
องคก์รและสงัคม 

(3)  มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นหมู่คณะสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามลาํดบั
ความสาํคญัเคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรี
ของความเป็นมนุษย ์

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคลองคก์ร
สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผดิชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขา้ใจถึงบริบททางสงัคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

นอกจากนั้ น หลักสูตรวิศวกรรมโยธายงัมีวิชาเก่ียวกับ สังคมและจริยธรรม การคาํนวณด้าน
วิศวกรรมโยธาสาขาต่างๆ เป็นวิชาบังคบั อาจารยท่ี์สอนตอ้งจดัให้มีการวดัมาตรฐานในด้านความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งเป็นขอ้สอบ โดยใชก้ารสงัเกตพฤติกรรมระหวา่งทาํ
กิจกรรมท่ีกาํหนด มีการกาํหนดคะแนนในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมให้เป็นส่วนหน่ึงของคะแนนความ
ประพฤติของนกัศึกษา นกัศึกษาท่ีคะแนนความประพฤติไม่ผา่นเกณฑ ์ซ่ึงตอ้งทาํกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่ม
ก่อนสาํเร็จการศึกษา 
2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กาํหนดให้มีวฒันธรรมองคก์รเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน้นการเขา้ชั้น
เรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายท่ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการทาํงานกลุ่มนั้นตอ้งฝึกให้รู้หน้าท่ีของการเป็นผูน้าํกลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่มมี
ความซ่ือสตัยโ์ดยตอ้งไม่กระทาํการทุจริตในการสอบหรือลอกการบา้นของผูอ่ื้นเป็นตน้นอกจากน้ีอาจารย์
ผูส้อนทุกคนตอ้งสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้ งมีการจดักิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น การยกยอ่งนกัศึกษาท่ีทาํดี ทาํประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสียสละ 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนกัศึกษาในการเขา้ชั้นเรียนการส่งงานตามกาํหนดระยะเวลาท่ี

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
(2) ประเมินจากการมีวินยัและพร้อมเพรียงของนกัศึกษาในการเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
(3) ปริมาณการกระทาํทุจริตในการสอบ 
(4)  ประเมินจากความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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2.2ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นกัศึกษาตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัดา้นวิศวกรรมโยธาในสาขาต่างๆ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู้

เก่ียวกบัสาขาวิชาท่ีศึกษานั้นตอ้งเป็นส่ิงท่ีนกัศึกษาตอ้งรู้เพื่อใชป้ระกอบอาชีพและช่วยพฒันาสงัคม 
ดงันั้นมาตรฐานความรู้ตอ้งครอบคลุมส่ิงต่อไปน้ี 

(1)  มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยกุตใ์ชก้บังานทางดา้นวิศวกรรมศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งและการสร้าง
นวตักรรมทางเทคโนโลย ี

(2)  มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีสาํคญั ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั ในเน้ือหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดา้นทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
(4)  สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือท่ี

เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
(5)  สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวิชาของตน ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหางานจริงได ้
การทดสอบมาตรฐานน้ีสามารถทาํไดโ้ดยการทดสอบจากขอ้สอบของแต่ละวิชาในชั้นเรียน ตลอด

ระยะเวลาท่ีนกัศึกษาอยูใ่นหลกัสูตร 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ใชก้ารเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเนน้หลกัการทางทฤษฎี และประยกุตท์างปฏิบติัใน

สภาพแวดลอ้มจริง โดยทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งน้ีให้เป็นไปตามลกัษณะของรายวิชา
ตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชานั้นๆนอกจากน้ีควรจดัใหมี้การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษา
ดูงานหรือเชิญผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนการฝึก
ปฏิบติังานในสถานประกอบการ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบติัของนกัศึกษาในดา้นต่างๆคือ 

(1) การทดสอบยอ่ย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานท่ีนกัศึกษาจดัทาํ 
(4) ประเมินจากโครงการท่ีนาํเสนอ 
(5) ประเมินจากการนาํเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 
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2.3ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

นักศึกษาตอ้งสามารถพฒันาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโ้ดยพ่ึงตนเองไดเ้ม่ือสําเร็จการศึกษา
แลว้ ดงันั้นนักศึกษาจาํเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาทกัษะทางปัญญาไปพร้อมกบัคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรู้เก่ียวกบัสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในขณะท่ีสอนนกัศึกษา อาจารยต์อ้งเนน้ใหน้กัศึกษาคิดหาเหตุผล 
เขา้ใจท่ีมาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแกปั้ญหารวมทั้งแนวคิดดว้ยตนเอง ไม่สอนในลกัษณะท่องจาํ 
นกัศึกษาตอ้งมีคุณสมบติัต่าง ๆจากการสอนเพ่ือใหเ้กิดทกัษะทางปัญญาดงัน้ี 

(1) มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณท่ีดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ  
(3)   สามารถคิด วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดา้นวิศวกรรมไดอ้ยา่งมีระบบ รวมถึงการใช้

ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(4)   มีจินตนาการและความยดืหยุน่ในการปรับใชอ้งคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเหมาะสม ใน

การพฒันานวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
(5)   สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ 
การวดัมาตรฐานในขอ้น้ีสามารถทาํไดโ้ดยการออกขอ้สอบท่ีใหน้กัศึกษาแกปั้ญหา อธิบายแนวคิด

ของการแกปั้ญหา และวิธีการแกปั้ญหาโดยการประยกุตค์วามรู้ท่ีเรียนมา หลีกเล่ียงขอ้สอบท่ีเป็นการเลือก
คาํตอบท่ีถูกมาคาํตอบเดียวจากกลุ่มคาํตอบท่ีใหม้า ไม่ควรมีคาํถามเก่ียวกบันิยามต่าง ๆ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1)   กรณีศึกษาทางการประยกุตเ์ทคโนโลยดีา้นวิศวกรรมโยธา 
(2)   การอภิปรายกลุ่ม 
(3)   ใหน้กัศึกษามีโอกาสปฏิบติัจริง 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบติัของนกัศึกษาเช่นประเมินจากการนาํเสนอรายงาน

ในชั้นเรียนการทดสอบโดยใชแ้บบทดสอบหรือสมัภาษณ์เป็นตน้ 
2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 นักศึกษาตอ้งออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส่วนใหญ่ตอ้งเก่ียวขอ้งกับคนท่ีไม่รู้จกัมาก่อน คนท่ีมาจาก
สถาบนัอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเป็นผูบ้งัคบับญัชา หรือคนท่ีจะมาอยู่ใตบ้งัคบับญัชา ความสามารถท่ีจะ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบักลุ่มคนต่าง ๆเป็นเร่ืองจาํเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นอาจารยต์อ้งสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณสมบัติต่างๆ ต่อไปน้ีให้นักศึกษาระหว่างท่ีสอนวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด้าน
สงัคมศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัต่าง ๆน้ี 
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(1) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถใชค้วามรู้ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารต่อ
สงัคมไดใ้นประเดน็ท่ีเหมาะสม 

(2) สามารถเป็นผูริ้เร่ิมแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์เชิงสร้างสรรคท์ั้งส่วนตวัและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้ งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้ งให้
ความช่วยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคลอ้งกบั
ทางวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 

(4) รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผิดชอบในการทาํงานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตวัและทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้าํและผูต้ามไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ  

(5) มีจิตสาํนึกความรับผดิชอบดา้นความปลอดภยัในการทาํงานและการรักษาสภาพแวดลอ้ม
ต่อสงัคม 

คุณสมบติัต่างๆ น้ีสามารถวดัระหวา่งการทาํกิจกรรมร่วมกนั 
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 
ใชก้ารสอนท่ีมีการกาํหนดกิจกรรมให้มีการทาํงานเป็นกลุ่ม การทาํงานท่ีตอ้งประสานงานกบัผูอ่ื้นขา้ม
หลกัสูตร หรือตอ้งคน้ควา้หาขอ้มูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผูมี้ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวงั
ในผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบดงัน้ี 

(1) สามารถทาํงานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2) มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์และวฒันธรรมองคก์รท่ีไปปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
(4) มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูร่้วมงานในองคก์รและกบับุคคลทัว่ไป 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนกัศึกษาในการนาํเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน

และสงัเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆและความครบถว้นชดัเจนตรง
ประเดน็ของขอ้มูล 

 2.5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยด้ีานสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยด้ีานสารสนเทศ 

(1) มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์สาํหรับการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพไดเ้ป็นอยา่งดี 
(2) มีทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุตต่์อ

การแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
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(3) สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารท่ีทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทกัษะในการส่ือสารขอ้มูลทั้งทางการพดู การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช้
สญัลกัษณ์ 

(5) สามารถใช้เคร่ืองมือการคาํนวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมท่ีเก่ียวขอ้งได ้

การวดัมาตรฐานน้ีทาํไดใ้นระหวา่งการสอน โดยใหน้กัศึกษาแกปั้ญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ของวิธีแก้ปัญหา และให้นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อ
นกัศึกษาในชั้นเรียน มีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหวา่งอาจารยแ์ละกลุ่มนกัศึกษา 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ 

การใช้เทคโนโลยด้ีานสารสนเทศ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาํลอง และ

สถานการณ์เสมือนจริง และนาํเสนอการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยกุตเ์ทคโนโลยี
ดา้นสารสนเทศเพ่ือใชใ้นดา้นวิศวกรรมโยธาในหลากหลายสถานการณ์ 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยด้ีานสารสนเทศ 
ประเมินจากเทคนิคการนาํเสนอโดยใชท้ฤษฎี การเลือกใชเ้คร่ืองมือทางเทคโนโลยดีา้นสารสนเทศ

หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเก่ียวขอ้ง 
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอ้จาํกดั เหตุผลในการเลือกใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ 

การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆท่ีมีการนาํเสนอต่อชั้นเรียน 
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3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
3.1  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลกัสูตรสู�รายวชิา (Curriculum Mapping)ของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

ความรับผดิชอบหลกั ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 

รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข
การสื่อสารและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้านการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 
GEN 101Physical Education                            

GEN 111 Man and Ethics of  Living                           

GEN 121 Learning and Problem  
                 Solving Skills   

                          

GEN 211 The Philosophy of  
                 Sufficiency Economy 

                          

GEN 231 Miracle of  Thinking                       
 

    

GEN 241 Beauty of Life                        
 

 
 
 

   

GEN 301Holistic Health   
                 Development                   

                          

GEN 311 Ethics in Science-based  
                 Society 

                          

GEN 321 The History of Civilization                           

GEN 331 Man and Reasoning                           
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รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข
การสื่อสารและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้านการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

GEN 341 Thai Indigenous    
                 Knowledge  

                          

GEN 351 Modern Management and  
                Leadership 

                          

GEN 352 Technology and  
                 Innovation for Sustainable 
                 Development    

                          

GEN 353Managerial Psychology                            

GEN 411 Personality Development  
                and Public Speaking 

                          

GEN 421Integrative Social    
                 Sciences                  

                          

GEN 441 Culture and Excursion                           

LNG 101 General English      
 

 
 

 
 

                   

LNG 102 English Skills and  
                Strategies 

                          

LNG 103 Academic English                           
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รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข
การสื่อสารและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้านการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

LNG 113 English for Everyday life                           

LNG 114 English for Work I                           

LNG 115 English for Work II                           

LNG 122 English through  
                Independent Learning 

                          

LNG 211 Effective Listening                             

LNG 212Oral Presentation Skills                             

LNG 213 Laboratory Report Writing                            

LNG 231 Reading Appreciation                           

LNG 232 Basic Translation                           

LNG 294Thai for Communication   
                  and Careers   
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รายวชิา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทกัษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ด้านทกัษะการ
วเิคราะห์เชิงตวัเลข
การสื่อสารและ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

6. ด้านการ
เรียนรู้ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 6.3 

LNG 311 Basic Malay Language                           

LNG 321 Basic Combodian                           

LNG 341 Basic Vietnamese                           
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1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
1.1 ความซื่อสตัย ์
1.2 การรับรู้และใหคุ้ณค่า 
1.3 ศิลปะ ประเพณี และวฒันธรรม 
1.4 ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 
2.  ด้านความรู้ 
2.1 ความรู้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวขอ้ง 
2.2การใชค้วามรู้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
2.3 การนาํความรู้มาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์/งานที่รับผดิชอบ 
2.4 การแกป้ัญหาโดยใชค้วามรู้และเหตุผล 
3.  ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.1การคิดวิเคราะห์ และการวิพากษ ์
3.2การคิดเชิงสร้างสรรค ์
3.3 การคิดเชิงมโนทศัน ์
 
 

4.  ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
4.1ความรับผดิชอบต่อสงัคม 
4.2 ความเคารพผูอ้ื่น 
4.3 ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง 
4.4 การรู้จกัตวัเอง การปรับตวั และการจดัการอารมณ์ 
4.5 การทาํงานเป็นทีม 
4.6 ความเป็นผูน้าํ 
4.7 การบริหารจดัการ 
4.8 สุขภาพและอนามยัที่ดี 
5.  ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 การใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการสื่อสาร 
5.2การรู้เท่าทนัสื่อและขอ้มูลข่าวสาร 
5.3 การใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 
5.4 การใชภ้าษาเพื่อการสื่อสารไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
6. ด้านการเรียนรู้ 
6.1การเรียนรู้ผา่นชีวิตประจาํวนั 
6.2การเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
6.3 การเรียนรู้และเท่าทนัการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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3.2แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลกัสูตรสู�รายวชิา (Curriculum Mapping)ของหมวดวชิาเฉพาะ 

ความรับผดิชอบหลกั ความรับผดิชอบรอง 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ   
ระดบัอุดมศึกษา 

รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการสื่อสาร 
วเิคราะห์ เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1                          

MTH 102 คณิตศาสตร์ 2                          

MTH 201 คณิตศาสตร์ 3                          

CHM 103 เคมีพื้นฐาน                          

CHM 160 ปฏิบตัิการเคมี                          

PHY 103  ฟิสิกส์ทัว่ไปสาํหรับนกัศึกษา 
วิศวกรรมศาสตร์ 1 

                         

PHY 104  ฟิสิกส์ทัว่ไปสาํหรับนกัศึกษา 
วิศวกรรมศาสตร์ 2 

                         

PHY 191  ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป 1                          
PHY 192  ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป 2                          
PRE  151วสัดุวิศวกรรม                          

CVE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับ 
วิศวกรรมโยธา  
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เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ   
ระดบัอุดมศึกษา 

รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการสื่อสาร 
วเิคราะห์ เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 
CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม                         
CVE 131 กลศาสตร์วิศวกรรม 1                          
CVE 221 สาํรวจ                          
CVE 223 การปฏิบตัิงานสาํรวจ                         
CVE 224 โครงงานสาํรวจ                         
CVE 225 การฝึกภาคสนามวิชาสาํรวจ                          
CVE 226 การสาํรวจเสน้ทาง                         
CVE 232 กลศาสตร์วิศวกรรม 2                           

CVE 233 กลศาสตร์วสัดุ                           
CVE 236 วสัดุในงานวิศวกรรมโยธา                         
CVE 237 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1                         
CVE 240 คณิตศาสตร์ประยกุตส์าํหรับวิศวกรรม

โยธา 
                        

CVE 261 วิศวกรรมธรณีวิทยา                          
CVE 281 กลศาสตร์ของไหล                          
CVE 300ฝึกงานอุตสาหกรรม                         
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เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ   
ระดบัอุดมศึกษา 

รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการสื่อสาร 
วเิคราะห์ เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 
CVE 311 การบริหารงานวิศวกรรม                         
CVE 335 วสัดุซีเมนตแ์ละคอนกรีต                         
CVE 338 การวิเคราะห์โครงสร้าง2                         
CVE 341 การออกแบบโครงสร้างเหลก็และไม ้                         
CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็                         
CVE 362 ปฐพีกลศาสตร์                         
CVE 363 ปฏิบตัิการปฐพีกลศาสตร์                         
CVE 364 วิศวกรรมฐานราก                         
CVE 371 วิศวกรรมการทาง                         
CVE 372 วิศวกรรมขนส่ง                         
CVE 382 วิศวกรรมชลศาสตร์                          
CVE 385 อุทกวิทยา                         
CVE 394 การทดลองชลศาสตร์                         
CVE 401 โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา                         
CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา                         
CVE 403 หวัขอ้พิเศษ 1                          
CVE 404 หวัขอ้พิเศษ 2                          



45 
 

 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ   
ระดบัอุดมศึกษา 

รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการสื่อสาร 
วเิคราะห์ เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 
CVE 405 หวัขอ้พิเศษ 3                          
CVE 406สหกิจศึกษา                             
CVE 407การสมัมนาสาํหรับสหกิจศึกษา                         
CVE 411 วิศวกรรมและเทคโนโลยกีารก่อสร้าง 
สมยัใหม่ 

                        

CVE 414 การประมาณราคาและการกาํหนด 
รายการก่อสร้าง 

                        

CVE 415 การบริหารงานก่อสร้าง                         
CVE 418 เทคโนโลยสีารสนเทศในงานก่อสร้าง                         
CVE 419 การจดัการผลิตภาพและคุณภาพงาน 
ก่อสร้าง 

                        

CVE 421 ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข                          
CVE 422 การวิเคราะห์ภาพดาวเทียม                         
CVE 425 การสาํรวจดว้ยดาวเทียม                         
CVE 426 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องตน้                         
CVE 428 การคาํนวณปรับแกใ้นงานสาํรวจ                         
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เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ   
ระดบัอุดมศึกษา 

รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการสื่อสาร 
วเิคราะห์ เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 
CVE 443 การออกแบบอาคาร                          
CVE 444 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง                         
CVE 445 การออกแบบโครงสร้างเหลก็โดยวิธี 
พลาสติก 

                        

CVE 446 การออกแบบสะพาน                          
CVE 447 การออกแบบทางดา้นวิศวกรรมโยธา                         
CVE 448 วิธีการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บื้องตน้                         
CVE 449 การออกแบบโครงสร้างเหลก็โดยวิธีตวั 
คูณความตา้นทานและนํ้าหนกับรรทุก 

                        

CVE 473 วิศวกรรมจราจร                         
CVE 474 การขนส่งอยา่งย ัง่ยนื                         
CVE 475 การขนส่งมวลชนในตวัเมือง                          
CVE 476 การออกแบบทางเรขาคณิตของถนน                         
CVE 483 การพฒันาแหล่งนํ้า                         
CVE 487 โครงสร้างทางชลศาสตร์                         
CVE 488 วิศวกรรมแม่นํ้าเบื้องตน้                          
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เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ   
ระดบัอุดมศึกษา 

รายวชิา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5. ทกัษะการสื่อสาร 
วเิคราะห์ เชิงตวัเลข การ
สื่อสาร และการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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 
CVE 490 อุทกวิทยาประยกุต ์                         
CVE 491 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์สาํหรับงาน 
ดา้นวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า 

                        

CVE 492 การออกแบบงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี                         
CVE 493 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงาน 
วิศวกรรมเทคนิคธรณี  
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1. คุณธรรมจริยธรรม 
(1)  เขา้ใจและซาบซึ้งในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่า 

ของระบบคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต  

(2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆขององคก์รและ
สงัคม 

(3)  มีภาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นหมู่
คณะ สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามลาํดับความสําคญั
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้ ง
เคารพในคุณค่าและศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

(4)  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้
ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคลองค์กรสังคมและ
สิ่งแวดลอ้ม 

(5)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบในฐานะผูป้ระกอบวิชาชีพรวมถึงเขา้ใจถึง
บริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2.  ความรู้ 
(1) มีความรู้และความเขา้ใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน  วิศวกรรมพื้นฐาน  และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยกุตใ์ชก้บังานทางดา้น
วิศวกรรมศาสตร์ที่ เกี่ ยวข้อง  และการสร้าง
นวตักรรมทางเทคโนโลย ี

(2)  มีความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบัหลกัการที่สาํคญั
ทั้ งใน เชิงทฤษฎีและป ฏิบัติ  ใน เนื้ อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดา้นทางวิศวกรรม 

(3)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากบั
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

(4)  สามารถวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวิธีการที่
เหมาะสม  รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

(5) สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวิชาของตน 
ในการประยกุตแ์กไ้ขปัญหางานจริงได ้

3.  ทกัษะทางปัญญา 
(1)  มีความคิดอยา่งมีวิจารณญาณที่ดี 
(2)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

ประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ  
(3)  สามารถคิด วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดา้น

วิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการทาํงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(4)  มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับ
ใชอ้งคค์วามรู้ที่เกี่ยวขอ้งอยา่งเหมาะสม ใน
การพฒันานวตักรรมหรือต่อยอดองคค์วาม 
รู้จากเดิมไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

(5)  สามารถสืบคน้ขอ้มูลและแสวงหาความรู้
เพิ่มเติมไดด้ว้ยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์
ความรู้และเทคโนโลยใีหม่ๆ 
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4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1)  สามารถสื่อสารกบักลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนา

ทั้ งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเดน็ที่เหมาะสม 

(2)  สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเด็นในการแกไ้ขสถานการณ์เชิง
สร้างสรรคท์ั้งส่วนตวัและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งใหค้วามช่วยเหลือ
และอาํนวยความสะดวกในการแกไ้ขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของ
ตนเอง และสอดคลอ้งกบัทางวิชาชีพอยา่งต่อเนื่อง 

(4)  รู้จกับทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทาํงานตามที่
มอบหมาย ทั้ งงานบุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัวและ
ทํางานร่วมกับผู ้อื่นทั้ งในฐานะผู ้นําและผู ้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความ
รับผดิชอบ  

(5)   มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัในการทาํงาน
และการรักษาสภาพแวดลอ้มต่อสงัคม 

5.  ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1)  มีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์สาํหรับการทาํงานที่เกี่ยวกบัวิชาชีพ
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

(2)  มีทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยกุตต์่อการแกป้ัญหาที่เกี่ยวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์

(3)  สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ทนัสมยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(4)  มีทกัษะในการสื่อสารขอ้มูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อ
ความหมายโดยใชส้ญัลกัษณ์ 

(5)  สามารถใชเ้ครื่องมือการคาํนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวขอ้งได ้
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หมวดที ่5หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี

(ภาคผนวก จ.) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายงัไม่สําเร็จการศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินทั้ งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ พิจารณาขอ้สอบในการวดัผลการเรียนรู้ตามท่ีกาํหนดไวใ้หเ้ป็นไปตามแผนการสอน 

การทดสอบในระดบัหลกัสูตร มีระบบประกนัคุณภาพภายใน เพื่อใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานการ
เรียนรู้ของนกัศึกษา 

มีการประเมินผลของผูส้อนโดยนกัศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลงัจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อนํามาใช้ปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลกัสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลกัสูตร อาจใชก้ารประเมิน
จากตวัอยา่งต่อไปน้ี 

(1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีสําเร็จการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทาํ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาและเขา้ทาํงานในสถานประกอบการนั้ น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นตน้ 

(3) การประเมินตาํแหน่ง และหรือความกา้วหนา้ในสายงานของบณัฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาสในระดบัความ

พึงพอใจในดา้นความรู้ ความพร้อม และคุณสมบติัดา้นอ่ืน ๆ ของบณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาและเขา้
ศึกษาเพื่อปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษานั้น ๆ 

(5) การประเมินจากบณัฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ีเรียน 
รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดในหลกัสูตร ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอาชีพของบณัฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสใหเ้สนอขอ้คิดเห็นในการปรับหลกัสูตรใหดี้ยิง่ข้ึนดว้ย 

(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลกัสูตร หรือ เป็นอาจารยพ์ิเศษ ต่อความพร้อม
ของนกัศึกษาในการเรียน และคุณสมบติัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบักระบวนการเรียนรู้ และการพฒันา 
องคค์วามรู้ของนกัศึกษา 
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(7) ผลงานของนักศึกษาท่ีวดัเป็นรูปธรรมได้ซ่ึง อาทิ (ก) จาํนวนโครงการท่ีร่วมทาํงาน(ข) จาํนวน
สิทธิบัตร(ค) จาํนวนรางวลัทางสังคมและวิชาชีพ(ง) จาํนวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ(จ) จาํนวนกิจกรรมอาสาสมคัรในองคก์รท่ีทาํประโยชน์ต่อสงัคม 

 
3.เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
(ภาคผนวก จ.) 
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หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่  ให้ มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลยั/สถาบนั คณะตลอดจนในหลกัสูตรท่ีสอน 

(2) ส่งเสริมอาจารยใ์ห้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาและมีงบสนับสนุนในการทําวิจัยจาก
มหาวิทยาลยัและภาควิชาเป็นอนัดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
หรือการลาเพ่ือเพิ่มพนูประสบการณ์ 

 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารยใ์หมี้การเพิ่มพนูความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเน่ืองโดยผ่านการทาํวิจัยสายตรงในสาขาวิชาท่ีเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้าน
การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคก์รต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้ง
ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพิ่มพนูประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพนูทกัษะการจดัการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้นัสมยั 
2.2 การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ ๆ 

(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความรู้และคุณธรรม 
(2) มีการกระตุน้อาจารยท์าํผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาโครงสร้าง เทคนิคธรณีวิทยา 

ทรัพยากรนํ้า ขนส่ง บริหารก่อสร้างและสาํรวจ 
(3) ส่งเสริมการทาํวิจยัสร้างองคค์วามรู้ใหม่เป็นหลกัและเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและมีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็นรอง 
(4) จดัสรรงบประมาณสาํหรับการทาํวิจยั 
(5) จดัใหอ้าจารยทุ์กคนเขา้ร่วมกลุ่มวิจยัต่าง ๆ ของคณะ 
(6) จดัใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที7่ การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1. การบริหารหลกัสูตร 

 ในการบริหารหลกัสูตร จะมีคณะกรรมการประจาํหลกัสูตร อนัประกอบดว้ยประธานหลกัสูตร 
หรือหัวหน้าภาควิชา และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรแต่ละสาขาวิชาในภาควิชาเป็นกรรมการหลกัสูตร 
โดยมีท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูก้าํกบัดูแลและคอยให้คาํแนะนาํ ตลอดจนกาํหนดนโยบายปฏิบติั
ใหแ้ก่ กรรมการผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

กรรมการผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร จะวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัคณะและอาจารยผ์ูส้อน 
ติดตามและรวบรวมขอ้มูล สาํหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรโดยกระทาํทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 

 
เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

1. พฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยั
โดยอาจารย์และนักศึกษา 
สามารถก้าวทันห รือเป็น
ผูน้าํในการสร้างองคค์วามรู้
ใหม่ๆ  ทางด้านวิศวกรรม
โยธา 
2 . กระตุ้น ให้นัก ศึกษาเกิด
ความใฝ่ รู้  มีแนวทางการ
เรียนท่ีสร้างทั้ งองค์ความรู้  
ทั ก ษ ะท างวิ ช าก ารแล ะ
วิชาชีพ ท่ีทนัสมยั 
3 . ตรวจสอบและปรับปรุง 
หลักสูตรให้มีคุณภาพและ
ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์ของ
สภาวิศวกร 
4. มีการประเมินมาตรฐานของ 
หลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง 

1. จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
หลัก สู ต รป ริญญ าต รีของสกอ .และ
มาตรฐานวิชาชีพ 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรทุกๆ 5 ปี 
3. จัดการเรียนการสอนให้มีทั้ งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ  โดยเน้นการเรียนรู้ท่ี มี
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางหรือผูเ้รียนเป็นแกน 
เพื่อให้นักศึกษามีทกัษะ รู้จกัคิด วิเคราะห์
และแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง  
4. จดัให้มีผูส้นับสนุนการเรียนรู้ และ/หรือ
ผูช่้วยสอน  เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ตลอดเวลา 
5. กาํหนดให้อาจารยท่ี์สอนมีคุณวุฒิไม่ตํ่า
กว่าปริญญาโทหรือมีตาํแหน่งทางวิชาการ
ไม่ตํ่ากว่าผูช่้วยศาสตราจารยห์รือเป็นผูมี้
ประสบการณ์มีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น
และมีจาํนวนคณาจารยป์ระจาํไม่น้อยกว่า
เกณฑม์าตรฐาน 

 
 
 

1. ประเมินหลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานของสกอ. และเกณฑข์อง
สภาวิศวกร  
2. จาํนวนวิชาท่ีมีการจัดการเรียนรู้
โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง หรือ
มีผูเ้รียนเป็นแกน 
3 .จํานวนรายช่ือ  อาจารย์ พร้อม
ประวติั  ประสบการณ์  ผลงานทาง
วิชาการและการพฒันาฝึกอบรม 

4.จาํนวนบุคลากรผูส้นบัสนุนการ
เรียนรู้ และบนัทึกกิจกรรมในการ
สนบัสนุนการเรียนรู้ 
5. ผลการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารยแ์ละการสนบัสนุนการ
เรียนรู้ของผูส้นับสนุนการเรียนรู้ 
โดยนกัศึกษา 
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เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 

 6.สนบัสนุนใหอ้าจารยผ์ูส้อนเป็นผูน้าํในทาง
วิชาการ และ/หรือ เป็นผูเ้ช่ียวชาญทาง
วิชาชีพวิศวกรหรือในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 
7. ส่งเสริมให้อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรไปดู
งานในหลกัสูตรหรือวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งในและต่างประเทศ 
8. มีการประเมินหลกัสูตรโดยคณะกรรมการ
วิชาการภาควชิาฯทุกปี และคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกอยา่งนอ้ยทุก 5 ปี 
9. จดัทาํฐานขอ้มูลของนกัศึกษา อาจารย ์
อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิจยั งบประมาณ ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืน ทั้งในและ
ต่างประเทศ และผลงานทางวิชาการทุกปี
การศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลในการพฒันา
หลกัสูตร 
10.ประเมินความพึงพอใจของหลกัสูตรและ 
การเรียนการสอน โดยบณัฑิตท่ีสาํเร็จ  
การศึกษาและผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปี 

6. ผลการประเมินหลกัสูตร โดย 
คณะกรรมการวิชาการภาควิชาฯ  
7. การประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ทุก ๆ 5 ปี 
8. การประเมินผลโดยบณัฑิตผูส้าํเร็จ 
การศึกษา  และผูใ้ชบ้ณัฑิตทุกปี 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

ภาควิชาฯไดรั้บการจดัสรรงบประมาณประจาํปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายไดเ้พื่อจดัซ้ือ
ตาํรา ส่ือการเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ์ วสัดุครุภณัฑ์ และคอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุน 
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา 
2.2ทรัพยากรการเรียนการสอนทีมี่อยู่เดิม 

ภาควิชาฯมีตาํราเฉพาะทางและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลของสํานักหอสมุดท่ีมีหนังสือด้าน 
การบริหารจดัการและดา้นอ่ืน ๆส่วนคณะฯ ไดจ้ดัหาอุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีทนัสมยั ให้สอดคลอ้งกบั
การเรียนการสอน มีทั้ งห้องปฏิบติัการพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับงานด้าน
ออกแบบ เพื่อใหน้กัศึกษาไดฝึ้กปฏิบติัระหวา่งการศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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อุปกรณ์ในการผลติส่ือและโสตทศันูปกรณ์ 
 - โทรทศัน์แบบแอลซีดีขนาด 50 น้ิว     จาํนวน 1 เคร่ือง 
 - โทรทศัน์แบบแอลซีดีขนาด 26 น้ิว     จาํนวน 6 เคร่ือง 
 - กลอ้งถ่ายวิดีโอแบบดิจิทลั      จาํนวน 19  ตวั 
 - กลอ้งถ่ายรูปแบบดิจิทลั       จาํนวน 8 ตวั 
 - ชุดเคร่ืองรับส่งสญัญาณเสียงไร้สายสาํหรับกลอ้งวีดิทศัน์   จาํนวน 1 ชุด 
 - เคร่ืองวิดีโอแบบเล่นและบนัทึกเทป     จาํนวน 3    เคร่ือง 
 - เคร่ืองเล่นวิดีโอเทป       จาํนวน 3    เคร่ือง 
 - เคร่ืองฉายสไลด ์       จาํนวน 4    เคร่ือง 
 - ฉากถ่ายภาพสาํเร็จรูป       จาํนวน 1    เคร่ือง 
 - อุปกรณ์ตดัต่อภาพวีดิทศัน์      จาํนวน 1    เคร่ือง 
 - เคร่ืองฉายภาพจากคอมพิวเตอร์      จาํนวน 15  เคร่ือง 
 - เคร่ืองสลบัสญัญาณเสียงและภาพ     จาํนวน 2    เคร่ือง 
 - เคร่ืองฉายภาพแบบ 3 มิติ      จาํนวน 4    เคร่ือง 
งานระบบคอมพวิเตอร์ 
 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server (Dual CPU)     จาํนวน 1 ชุด 
 - อุปกรณ์เช่ือมต่อสญัญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์    จาํนวน 1 ชุด 
 - เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ Alpha Pa 2.26A    จาํนวน 2    เคร่ือง 
 - เคร่ืองพิมพค์อมพิวเตอร์       จาํนวน 1    เคร่ือง 
 - เคร่ืองตดัสต๊ิกเกอร์ Roland SX-15     จาํนวน 1    เคร่ือง 
 -อุปกรณ์เช่ือมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    จาํนวน 1 ชุด 
 - เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ขาวดาํ พร้อมอุปกรณ์เครือข่าย HP5100   จาํนวน 2    เคร่ือง 
 - เคร่ืองพิมพเ์ลเซอร์ขาวดาํขนาด A4     จาํนวน 2    เคร่ือง 
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

ประสานงานกบัสาํนกัหอสมุด ในการจดัซ้ือหนงัสือและตาํราท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อบริการใหอ้าจารยแ์ละ
นกัศึกษาไดค้น้ควา้และใชป้ระกอบการเรียนการสอนในการประสานการจดัซ้ือหนงัสือนั้นอาจารยผ์ูส้อน 
แต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือตลอดจนส่ืออ่ืนๆท่ีจาํเป็นนอกจากน้ีอาจารย์
พิ เศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือสําหรับให้
สาํนกัหอสมุดจดัซ้ือหนงัสือดว้ย 

ในส่วนของภาควิชาฯจะมีหอ้งสมุดยอ่ยเพื่อบริการหนงัสือตาํราหรือวารสารเฉพาะทางและ 
ภาควิชาฯจะตอ้งจดัส่ือการสอนอ่ืนเพื่อใชป้ระกอบการสอนของอาจารยเ์ช่นเคร่ืองมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์เคร่ืองถ่ายทอดภาพ  3 มิติเคร่ืองฉายสไลดเ์ป็นตน้ 
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2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ภาควิชาฯมีเจา้หนา้ท่ีประจาํห้องสมุด ซ่ึงจะประสานงาน

การยืม/คืนหนังสือ และทาํหน้าท่ีประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตาํรา นอกจากน้ีมีเจ้าหน้าท่ีด้าน 
โสตทศันอุปกรณ์ ซ่ึงจะอาํนวยความสะดวกในการใชส่ื้อของอาจารยแ์ลว้ยงัตอ้งประเมินความพอเพียงและ
ความตอ้งการใชส่ื้อของอาจารยด์ว้ย โดยมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
 

เป้าหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1.จดัหาหอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการ 
ระบบเครือข่าย อุปกรณ์การ
เรียนการสอน ทรัพยากรส่ือและ
ช่องทางการเรียนรู้ท่ีเพยีบพร้อม
เพื่อสนบัสนุนทั้งการศึกษาใน
หอ้งเรียนนอกหอ้งเรียนและการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 

1. จัดให้มีห้องเรียน ท่ีมีระบบมัลติมีเดีย 
เพื่ อใช้ประกอบการเรียนการสอนท่ี
ทั น ส มั ย  ส าม าร ถ ใช้ ง าน อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ  
2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการท่ีมีเคร่ืองมือ
ทนัสมยัและเคร่ืองมือวิชาชีพในระดับ
สากล เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถฝึกปฏิบติั 
และสร้างความพร้อมในการปฏิบติังาน
ในวิชาชีพ 
3. จัดให้มีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ี
นักศึกษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้
ด้ ว ย ต น เอ ง  ด้ ว ย จํ า น ว น แ ล ะ
ประสิทธิภาพท่ีเหมาะสม 
4.จดัใหมี้หอ้งส่ือการเรียนการสอน มี
บริการทั้งหนงัสือตาํรา และส่ือ
มลัติมีเดีย  เพือ่ช่วยการเรียนรู้ และ
คน้ควา้เพิ่มเติมแก่ผูเ้รียน 
5. กาํหนดแผนการดูแล ซ่อมบาํรุงอุปกรณ์
การเรียนการสอน  เพื่ อให้ มีจ ํานวน
เพียงพอและยดือายกุารใชง้าน 

1. รวบรวมขอ้มูลจาํนวนหอ้งเรียน 
    เคร่ืองมือ อุปกรณ์  ส่ือการเรียน
การสอน 
2.จัดทําสถิติการใช้งานห้องเรียน
ห้องปฏิบติัการ โรงฝึกงาน ในมิติ
จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์  และ
จาํนวนนกัศึกษาท่ีมาใชง้านต่อหวั
นกัศึกษา  
3.จาํนวนนกัศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา
ท่ีมีการฝึกปฏิบติัดว้ยเคร่ืองมือ  
เคร่ืองจกัร   และอุปกรณ์ต่างๆ  
4.สถิติของจาํนวนหนงัสือตาํรา และ
ส่ือมลัติมีเดีย ท่ีมีใหบ้ริการ 
รวมทั้งสถิติการใชง้านหนงัสือ
ตาํราและมลัติมีเดีย 
5 .ผลสํารวจความพึ งพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก าร ให้ บ ริ ก าร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และการ
ปฏิบติัการ 

 
3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1การรับอาจารย์ใหม่ 

การคดัเลือกอาจารยใ์หม่ตามระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวิทยาลยัโดยอาจารยใ์หม่จะตอ้งมีวุฒิ
การศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไปในสาขาใดสาขาหน่ึงของวิศวกรรมโยธา 
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3.2การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
คณาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและผูส้อนจะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผนจดัการเรียนการ

สอนประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้าํหรับการ
ปรับปรุงหลกัสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทาํให้บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตรและไดบ้ณัฑิต
เป็นไปตามคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์
3.3การแต่งตั้งคณาจารย์พเิศษ 

สําหรับอาจารยพ์ิเศษถือว่ามีความสําคญัมากเพราะจะเป็นผูถ่้ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบติัมาให้กบันักศึกษาดงันั้นคณะกาํหนดนโยบายว่าก่ึงหน่ึงของรายวิชาบงัคบัจะตอ้งมีการเชิญอาจารย์
พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3ชัว่โมงและอาจารยพ์ิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือ
บางชัว่โมงจะตอ้งเป็นผูมี้ประสบการณ์ตรงหรือมีวฒิุการศึกษาอยา่งตํ่าปริญญาโท 

 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
4.1การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

บุคลากรสายสนบัสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบและมีความรู้ดา้น
วิศวกรรมโยธา 
4.2การเพิม่ทกัษะความรู้เพือ่การปฏิบัติงาน 

บุคลากรตอ้งเขา้ใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลกัสูตรและจะตอ้งสามารถบริการให้อาจารย์
สามารถใช้ส่ือการสอนได้อย่างสะดวกซ่ึงจําเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางเช่น  การเตรียม
หอ้งปฏิบติัการทางดา้นงานโครงสร้าง ธรณีวิทยา ทรัพยากรนํ้ า ขนส่ง บริหารก่อสร้างและสาํรวจในวิชาท่ีมี
การฝึกปฏิบติั 

 
5. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 
5.1การให้คาํปรึกษาด้านวชิาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา 

ภาควิชาฯ มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการใหแ้ก่นกัศึกษาทุกคนโดยนกัศึกษาท่ีมีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการไดโ้ดยอาจารยข์องคณะทุกคนจะตอ้งทาํหน้าท่ี
อาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและทุกคนตอ้งกาํหนดชั่วโมงให้คาํปรึกษา(Office Hours)
เพื่อให้นักศึกษาเขา้ปรึกษาได้นอกจากน้ี ตอ้งมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้คาํปรึกษาแนะนําในการจดัทาํ
กิจกรรมแก่นกัศึกษา 
5.2การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นคาํร้องขอดู
กระดาษคาํตอบในการสอบตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยใ์นแต่ละรายวิชาได้และ
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เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(ภาคผนวก จ.) 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
  ความตอ้งการของตลาดแรงงานมีความตอ้งการวิศวกรโยธาสูงมากสืบเน่ืองจากมีโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและโครงการของภาคเอกชน เกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต 4-5 ปี อาทิ
เช่นโครงการ รถไฟฟ้าใตดิ้น รถไฟรางคู่และความเร็วสูง โครงการบริหารจดัการนํ้า ซ่ึงมีมูลค่ากวา่ 2 ลา้น 
ลา้นบาท ประกอบกบัการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาํใหต้ลาดแรงงานทางภาคก่อสร้างมีการ
เติบโตอยา่งรวดเร็วมาก 
 จากการสาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตโดยใช้
วิธีการสมัภาษณ์ การจดัสมัมนา และแบบสอบถาม พบวา่ 
    -เน้ือหาของหลกัสูตรตรงกบัความตอ้งการของหน่วยงานอยา่งมาก 
    -หลกัสูตรมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์มาก 
    -เห็นดว้ยกบัการท่ีมีวิชาสหกิจศึกษาทาํใหใ้นการฝึกงานบริษทัสามารถมอบหมายงานใหก้บั 
นกัศึกษาได ้แต่ควรมีวิธีการประเมินท่ีชดัเจนและเป็นธรรม 
    -ช่ือของวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ไม่สามารถส่ือถึงรายวิชานั้นๆได ้และไม่เป็นสากล 

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งช้ีและเป้าหมาย 2556 2557 2558 2559 2560 
(1) อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน
หลกัสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอ้งกบั
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวฒิุสาขา/
สาขาวิชา (ถา้มี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผล
ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5
และมคอ.6 ภายใน 30วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีและเป้าหมาย 2556 2557 2558 2559 2560 
(5) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 
X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีกาํหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 X X X X 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํ
ดา้นการจดัการเรียนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

(10) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไดรั้บการ
พฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่ เฉล่ีย
ไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 

(13) นกัศึกษามีงานทาํภายใน 1 ปี หลงัจากสาํเร็จการศึกษา ไม่ตํ่า
กวา่ร้อยละ 80 

    X 

(14) บณัฑิตท่ีไดง้านทาํไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้ไม่ตํ่ากวา่เกณฑ ์ก.พ. 
กาํหนด 

    X 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1การประเมินกลยุทธ์การสอน 
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยทุธ์การสอนโดยทีมผูส้อนและ/หรือ การปรึกษา หารือกบั

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นหลกัสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลงัการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน
การสอนโดยนกัศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนกัศึกษา  

ดา้นกระบวนการนาํผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถทาํโดยรวบรวมปัญหา/ขอ้เสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
และกาํหนดประธานหลกัสูตรและทีมผูส้อนนาํไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 

1.2การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
           - ประเมินโดยนกัศึกษาในแต่ละวิชา 
           - การสงัเกตการณ์ของผูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/ประธานหลกัสูตร และ/หรือทีมผูส้อน  
           - ภาพรวมของหลกัสูตรประเมินโดยบณัฑิตใหม่ 
           - การทดสอบผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาเทียบเคียงกบัสถาบนัอ่ืนในหลกัสูตรเดียวกนั 
 
2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยสาํรวจขอ้มูลจาก 
-นกัศึกษาปีสุดทา้ย/ บณัฑิตใหม่ 
-ผูว้า่จา้ง 
-ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
รวมทั้งสาํรวจสมัฤทธ์ิผลของบณัฑิต 

 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 
ตอ้งผา่นการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ และตวับ่งช้ีเพิ่มเติมขา้งตน้ รวมทั้งการผา่นการประเมินการประกนัคุณภาพภายใน (IQA) 

 
4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
    - การนาํขอ้มูลจากการรายงานผลการดาํเนินการรายวิชาเสนออาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 
    - อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรสรุปผลการดาํเนินการประจาํปีเสนอหวัหนา้ภาควชิา 
    - ประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดาํเนินการหลกัสูตร 

 
เอกสารแนบ 
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ภาคผนวก ก.   คาํอธิบายรายวิชา          
ภาคผนวก ข.   ตารางเปรียบเทียบรายวิชาท่ีเปล่ียนแปลงไประหวา่งหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง  
ภาคผนวก ค.   ประวติัอาจารยป์ระจาํหลกัสูตร        
ภาคผนวก ง.   คาํสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร      
ภาคผนวก จ.   ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีวา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ก. คาํอธิบายรายวชิา 
GEN 101 พลศึกษา         1(0–2–2) 

(Physical Education) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจถึงความจาํเป็นในการเล่นกีฬาเพื่อ
สุขภาพ หลักการออกกําลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา โภชนาการ และ
วิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนฝึกทกัษะกีฬาสากล ซ่ึงเป็นท่ีนิยมโดยทัว่ไปตามความสนใจ หน่ึง
ชนิดกีฬา จากหลากหลายชนิดกีฬาท่ีเปิดโอกาสให้เลือก เพื่อพฒันาความเป็นผูมี้สุขภาพและ
บุคลิกท่ีดีมีนํ้ าใจนกักีฬา รู้จกักติกามารยาท ท่ีดีในการเล่นกีฬาและชมกีฬา 

This course aims to study and practice sports for health, principles of exercise, care and 
prevention of athletic injuries, and nutrition and sports science, including basic skills in sports 
with rules and strategy from popular sports. Students can choose one of several sports provided, 
according to their own interest. This course will create good health, personality and 
sportsmanship in learners, as well as develop awareness of etiquette of playing, sport rules, fair 
play and being good spectators. 

 

GEN 111 มนุษย์กบัหลกัจริยศาสตร์เพือ่การดําเนินชีวติ    3(3-0-6) 
 (Man and Ethics of Living) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมุ่งสอนแนวคิดในการดาํเนินชีวิตและแนวทางในการทาํงาน ตามแนวศาสนา 
ปรัชญาและจิตวิทยา โดยเน้นส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม โดยจดัการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ องคค์วามรู้ เพื่อนาํไปใชใ้นการดาํเนินชีวิตและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์เช่น 
ความซ่ือสัตย  ์ความรับผิดชอบต่อสังคม การเคารพผูอ่ื้น ความอดทนและการยอมรับความ
แตกต่าง ความมีวินยัในตนเอง เคารพในหลกัประชาธิปไตยและจิตอาสา เป็นตน้ และสามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นๆไดอ้ยา่งมีความสุข 

This course studies the concept of living and working based on principles of religion, 
philosophy, and psychology by fostering students’ morality and ethics through the use of 
knowledge and integrative learning approaches. Students will be able to gain desirable 
characteristics such as faithfulness, social responsibility, respect of others, tolerance, 
acceptance of differences, self-discipline, respect for democracy, public awareness, and 
harmonious co-existence.  

GEN 121 ทกัษะการเรียนรู้และการแก้ปัญหา      3(3-0-6) 
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(Learning and Problem Solving Skills) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

วิชาน้ีเนน้การพฒันาการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยืนของนกัศึกษา ฝึกทกัษะในการคิดเชิงบวก ศึกษา
การจดัการความรู้และกระบวนการการเรียนรู้ ผ่านการทาํโครงงานท่ีนักศึกษาสนใจ ท่ีเน้นการ
กาํหนดเป้าหมายทางการเรียนรู้ รู้จกัการตั้งโจทย ์การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู้ การแยกแยะ
ขอ้มูลกบัขอ้เทจ็จริง การอ่าน แกปั้ญหา การสร้างความคิดการคิดอยา่งสร้างสรรค ์การคิดเชิงขวาง 
การสร้างแบบจาํลอง การตดัสินใจ การประเมินผล และการนาํเสนอผลงาน  

This course aims to equip students with the skills necessary for life-long learning. 
Students will learn how to generate positive thinking, manage knowledge and be familiar with 
learning processes through projects based on their interest. These include setting up learning 
targets; defining the problems; searching for information; distinguishing between data and fact; 
generating ideas, thinking creatively and laterally; modeling; evaluating; and presenting the 
project. 

 

GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคดิ       3(3-0-6) 
(Miracle of Thinking) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

วิชาน้ีจะใหค้วามหมาย หลกัการ คุณค่า แนวคิด ท่ีมาและธรรมชาติของการคิด โดยการ
สอนและพฒันานกัศึกษาใหมี้การคิดเป็นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ ์ และการคิด
เชิงวิเคราะห์ การอธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคิด นอกจากน้ียงัไดก้ล่าวถึงการ
เช่ือมโยงความคิด/การผกูเร่ือง การเขียน โดยมีการทาํตวัอยา่งหรือกรณีเพื่อศึกษาการแกปั้ญหา
โดยวิธีการคิดเชิงระบบ ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี สงัคม บริหารจดัการ ส่ิงแวดลอ้มและ
อ่ืนๆ 

This course aims to define the description, principle, value, concept and nature of 
thinking to enable developing students to acquire the skills of systematic thinking, systems 
thinking, critical thinking and analytical thinking. The Six Thinking Hats concept is included.  
Moreover, idea connection/story line and writing are explored.  Examples or case studies are 
used for problem solving through systematic thinking using the knowledge of science and 
technology, social science, management, and environment, etc. 

 
 

GEN 241 ความงดงามแห่งชีวติ       3(3-0-6) 
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(Beauty of Life) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงามท่ามกลางความ
หลากหลายทางวฒันธรรม  เน้นท่ีการรับรู้คุณค่า การสัมผสัความงามและการแสดงออกทาง
อารมณ์ของมนุษย  ์ รับรู้และเรียนรู้เก่ียวกับคุณค่าและความงามในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการ
ดาํรงชีวิตมนุษย ์เช่น ชีวิตกบัความงามในดา้นศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามใน
ธรรมชาติรอบๆ ตวัมนุษย ์ 

This course aims to promote the understanding of the relationship between humans and 
aesthetics amidst the diversity of global culture.  It is concerned with the perception, 
appreciation and expression of humans on aesthetics and value.  Students are able to experience 
learning that stimulates an understanding of the beauty of life, artwork, music and literature, as 
well as the cultural and natural environments. 

 

GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหม่และภาวะผู้นํา   3(3-0-6) 
(Modern Management and Leadership) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 
แนวคิดการบริหารจดัการยคุใหม่ หนา้ท่ีพื้นฐานของการจดัการประกอบดว้ย การวางแผน 

การจดัองค์กร การควบคุมการตดัสินใจ การส่ือสาร การจูงใจ ภาวะผูน้าํ การจดัการทรัพยากร
มนุษย์การจัดการระบบสารสนเทศ  ความรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการประยุกต์ใช้
สถานการณ์ต่างๆ 

This course examines the modern management concept including basic functions of 
management—planning, organizing, controlling, decision-making, communication, motivation, 
leadership, human resource management, management of information systems, social 
responsibility—and its application to particular circumstances. 

 

GEN 211ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง         3(3-0-6) 
(The Philosophy of Sufficiency Economy) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวทางการพฒันาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดจาก

การพฒันาเศรษฐกิจท่ีผ่านมา เหตุผลของการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในสังคมไทย 
แนวคิด ความหมาย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
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รูปแบบต่างๆท่ีสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตในระดับบุคคล ชุมชน องค์กร และประเทศ  รวมไปถึง
กรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง และกรณีศึกษาตามโครงการพระราชดาํริ  

This course emphasizes the application of previous Thai economic development 
approaches, the problems and impacts of the development, the rationale for applying the 
concept of sufficiency economy to Thai society, the meaning and fundamental concept of the 
philosophy of sufficiency economy, and the application of this philosophy to lifestyles at 
individual, community, organization, and national levels. The study covers relevant case studies 
as well as the Royal Projects.  

 

GEN 301 การพฒันาสุขภาพแบบองค์รวม      3(3-0-6) 
(Holistic Health Development) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม 
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเนน้การส่งเสริมทั้งสุขภาพกายและจิตองคป์ระกอบของสุขภาพท่ีดี 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อสุขภาพการดูแลสุขภาพตนเองแบบบูรณาการ โภชนาการ การเสริมสร้าง
ภูมิคุม้กนั สุขนามยั การพฒันาสมรรถนะทางกายการออกกาํลงักายเพื่อพฒันาบุคลิกภาพจิตใจ
และอารมณ์ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาสุขภาพจิต การฝึกสติ สมาธิ และการทาํความเขา้ใจชีวิต
การดาํเนินชีวิตอย่างบุคคลท่ีมีสุขภาพดีตามนิยามของ WHO และขอ้มูลการตรวจสุขภาพทัว่ไป
และการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

The objective of this course is to develop students’ holistic knowledge on heath 
development for good life quality. The course emphasizes both physical and mental health care 
promotion, including composition of wellness;factors affecting health; integrated health care; 
nutrition; immunity strengthening; sanitation; competent reinforcement of physical activities to 
empower the smartpersonality and the smart mind, and to facilitate healthy and balanced 
emotional development; preventing and solving problems on mental health; practices in 
concentration, meditation and self-understanding; definition of wellness by WHO; and 
information on general health check up and physical fitness tests. 
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GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวทิยาศาสตร์     3(3-0-6) 
(Ethics in Science-based Society) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 
วิชาน้ีเป็นการศึกษาประเด็นทางจริยธรรมและสังคมท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ผูเ้รียนจะตอ้งศึกษาทฤษฎีจริยธรรมเบ้ืองตน้ของตะวนัตกและตะวนัออก ผูเ้รียน
จะตอ้งเรียนรู้การประยุกตใ์ชท้ฤษฎีเหล่าน้ีกบักรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนในสังคมปัจจุบนั และจะตอ้ง
วิเคราะห์วิจารณ์บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้เกิดความเขา้ใจต่อความซับซ้อนใน
ประเด็นทางจริยธรรมซ่ึงนักวิทยาศาสตร์ในวิชาชีพดา้นต่างๆ กาํลงัประสบอยู่ โดยมุ่งเน้นการ
ประยุกตใ์ชก้รณีศึกษา การวิเคราะห์และการวิจารณ์ในห้องเรียน จุดมุ่งหมายของวิชาน้ีคือ การ
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาความเข้าใจต่อความคิดเห็นท่ีขัดแยง้กันในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสามารถให้ความหมายและกาํหนดมาตรฐานจริยธรรมของ
ตนเองซ่ึงพฒันาข้ึนจากการวิพากษว์ิจารณ์ร่วมกนัจากทศันะต่างๆ ได ้

This course will explore a variety of ethical and social issues in science and technology. 
Students will study basic theories of ethics from the West and the East. They will learn how to 
apply these theories to contemporary cases. They will be asked to critically evaluate the role of 
the scientist in society, and to become aware of complex ethical issues facing scientists in 
different professions. Case studies will be used extensively throughout the course, with an 
emphasis on critical debate. The goal of the course is to enable each student to develop an 
understanding of conflicting opinions regarding science and technology, and to define and 
refine their own ethical code of conduct based on evaluation of arguments from differing 
viewpoints. 

 

GEN 321 ประวตัิศาสตร์อารยธรรม         3(3-0-6) 
   (The History of Civilization)  
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ศึกษาเก่ียวกบัตน้กาํเนิดและพฒันาการของมนุษยใ์น 5 ยคุไดแ้ก่ ยคุก่อนประวติัศาสตร์ ยคุ
โบราณ ยคุกลาง ยคุทนัสมยั และยคุปัจจุบนั โดยศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิต พฤติกรรม 
การศึกษาจะเน้นเหตุการณ์สําคัญซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงปรากฏการณ์ท่ีส่งผลในทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองท่ีเกิดจากค่านิยมและทศันคติท่ีสัมพนัธ์กบัขนบธรรมเนียม ความเช่ือ และ
นวตักรรม รวมถึงความสามารถในการส่ือสารผ่านงานศิลปะและวรรณกรรมในมุมมองท่ี
หลากหลายจากยคุสมยัต่างๆ จนถึงปัจจุบนั 



67 
 

 

This subject covers the study of the origin and development of civilization during the five 
historical periods—prehistoric, ancient, middle age, modern, and the present period.  The study 
will focus on significant social, economic and political events resulting from values and 
attitudes due to customs, beliefs and innovations, including the ability to communicate through 
art and literature based on several perspectives and periods. 

 

GEN 331 มนุษย์กบัการใช้เหตุผล        3(3-0-6) 
(Man and Reasoning) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมุ่งสอนทกัษะการคิดวิเคราะห์และการใชเ้หตุผล หลกัการแสวงหาความรู้แบบ
อุปนยัและนิรนยัการใชเ้หตุผลของคนในโลกตะวนัออกและตะวนัตก กรณีศึกษาการใชเ้หตุผลใน
ดา้นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงชีวิต 

The purpose of this course is to develop analytical thinking skills and reasoning; 
deductive and inductive approaches; reasoning approaches of the East and the West; and, a case 
study of formal and informal reasoning of everyday life.   

 

GEN 341ภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย       3(3-0-6) 
     (Thai Indigenous Knowledge)   

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 
ศึกษาเรียนรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถ่ินและภูมิปัญญาไทยในแง่มุมต่างๆ  ทั้ งทาง

วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ีสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์  เพื่อใหเ้กิดการรับรู้คุณค่าของภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน หลกัการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองในทอ้งถ่ินต่างๆ  สามารถช้ีให้เห็นไดว้่าการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองว่าเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนได้ตลอดชีวิต  สร้างทักษะวิธีในการแสวงหา
ความรู้อยา่งเป็นระบบไดด้ว้ยตนเอง    

This is a study of indigenous knowledge in different regions of Thailand with a holistic 
approach, including analyses from scientific, technological, social science and anthropological 
perspectives. Students will learn how to appreciate the value of indigenous knowledge and 
recognize the ways in which such knowledge has been accumulated—lifelong learning of 
indigenous people and knowledge transfer between generations.  Students will learn to become 
systematic, self-taught learners. 
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GEN 352 เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื   3(3-0-6) 
(Technology and Innovationfor Sustainable Development) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวตักรรมต่อการสร้างสรรคท่ี์
ย ัง่ยนืและผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย ์รวมถึงนโยบาย กลยทุธ์ เคร่ืองมือสาํหรับการ
สงัเคราะห์และพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพ่ือเสริมสร้างความแขง็แกร่งในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมฐานปัญญา ตลอดจน จริยธรรมในการบริหารจดัการ การใชป้ระโยชน์ และการคุม้ครอง
ทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดจากเทคโนโลยแีละนวตักรรม 

This course is the study of the definitions, concepts and roles of technology and 
innovation in the creation of wealth,and their impact on society and humanity. The course will 
explore the policies, strategies, and tools for synthesizing and developing technology and 
innovation for a wisdom-based society together with ethics in management. Students will study 
the exploitation and protection of intellectual propertyas a result of technology and innovation. 

 

GEN 353จิตวทิยาการจัดการ          3(3-0-6) 
(Managerial Psychology) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษยใ์นองค์การ ซ่ึง

รวมถึงปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทาํงานของมนุษย ์ไดแ้ก่ ทศันคติ การ
ส่ือสาร อิทธิพลของสังคมและแรงจูงใจ นอกจากน้ียงัไดศึ้กษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษย์
ในองคก์าร ความขดัแยง้ การบริหารความขดัแยง้ พฤติกรรมผูน้าํและความมีประสิทธิภาพของ
องคก์าร 

This course focuses on the fundamental concepts of psychology and management of 
human behavior in an organization, including psychological factors and their effect on human 
working behavior such as attitude, communication, social influences and motivation. Moreover, 
it will incorporate organizational behavior modification, conflict management, and leadership 
and organizational effectiveness. 
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GEN 411การพฒันาบุคลกิภาพและการพดูในทีส่าธารณะ    3(2-2-6) 
    (Personality Development and Public Speaking) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 
วิชาน้ีมีวตัถุประสงคจ์ะพฒันาบุคลิกภาพและทกัษะการพูดในท่ีสาธารณะของผูเ้รียน โดย

พฒันาคุณลกัษณะและทักษะท่ีสําคญัดังน้ี กิริยาท่าทาง การแต่งกาย  และมารยาททางสังคม  
จิตวิทยาในการส่ือสาร การใชภ้าษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การอธิบายและให้เหตุผล แสดง
ความคิดเห็น เจรจา และชกัชวนโนม้นา้วจิตใจผูอ่ื้นได ้การนาํเสนองานและการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อ
การส่ือสารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

This course aims at developing public speaking skills and personalities of students. The 
course will cover a diverse range of abilities and skills such as good manners, attire, social 
rules, communication psychology, and verbal and non-verbal languages. Students are expected 
to gain these useful skills, including giving reasons, discussion, negotiation, persuasion, 
presentation, and application of technology for communication. 

 

GEN 421สังคมศาสตร์บูรณาการ       3(3-0-6) 
(Integrative Social Sciences) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

วิชาน้ีเป็นการบูรณาการเน้ือหาวิชาหลักทางสังคมศาสตร์ 4 ด้าน  ได้แก่  ด้านสังคม
วฒันธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองและกฎหมาย และด้านส่ิงแวดล้อม โดยครอบคลุม
ประเด็นทางสังคมท่ีไดรั้บความสนใจในปัจจุบนั อาทิเช่น ปัญหาดา้นความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุ 
ปัญหาการกระจายทรัพยากร ปัญหาความไม่มัน่คงทางการเมือง และปัญหาความเส่ือมโทรมดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

This course integrates four major contents in social sciences, i.e., society and culture, 
economics, politics and laws, and the environment. The course also covers interesting 
contemporary social issues, such as ethnic problems, resource distribution, political instability, 
and environmental deterioration. 
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GEN 441วฒันธรรมและการท่องเทีย่ว       3(2-2-6) 
(Culture and Excursion) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

วิชาน้ีมีเน้ือหามุ่งให้ผูเ้รียนรู้จกัวฒันธรรม การแลกเปล่ียนเรียนรู้วฒันธรรมทั้งภายในและ
ต่างประเทศ วิถีชีวิต ท่ีหลากหลาย โดยใชก้ารท่องเท่ียวเป็นส่ือกลางในการเรียนรู้รวมทั้งการใช้
ภาษาในการส่ือสารและการบริหารจดัการเพ่ือการท่องเท่ียว 

This course aims to encourage students to learn and understand culture and culture 
exchange on both local and international aspects. Students will comprehend the diversities of 
ways of life through excursion-based learning, and understand the key role of language used for 
communication and tourism management. 

 

LNG 101 ภาษาองักฤษทัว่ไป       3(3-0-6) 
(General English) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะทางภาษาทั้ ง 4 ด้าน  ทกัษะการคิด  ทักษะการเรียนรู้
ภาษาองักฤษแบบพ่ึงตนเอง และเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ การจดัการเรียนการสอนเน้นผูเ้รียน
เป็นสาํคญั มีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้มาบูรณาการในรายวิชา ผา่นเน้ือหาและ
บริบทท่ีหลากหลาย และกิจกรรมท่ีเน้นการส่ือสารและการเรียนรู้ทั้ งในและนอกชั้ นเรียน  
จุดมุ่งหมายของรายวิชา ด้านการอ่าน และไวยากรณ์มุ่งให้ผูเ้รียนสามารถอ่านและวิเคราะห์
ประโยคท่ีซบัซอ้นได ้สามารถใชก้ลยุทธ์การอ่านท่ีเหมาะสมในการทาํความเขา้ใจเน้ือเร่ืองและ
การสรุปใจความสําคญั  ดา้นการเขียน สามารถเขียนขอ้ความสั้นๆ และสามารถใชพ้จนานุกรม
ประกอบการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ด้านการพูด สามารถพูดบทสนทนาส้ันๆ  ใน
ชีวิตประจาํวนั ใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และใช้ภาษาอังกฤษในการเล่าเร่ือง และอธิบาย
เร่ืองราวไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ดา้นการฟัง สามารถฟังและเขา้ใจขอ้ความหรือบทสนทนา
ได ้โดยใชก้ลยทุธ์การฟังท่ีเหมาะสม  

This course aims at developing thinking skills, self-access learning skills, the four 
language skills, and positive attitudes towards English. Learner-centeredness is emphasized in 
the teaching and learning approaches. The use of learning innovation and technology is 
integrated in learning English through a variety of contents and contexts to enhance 
communicative activities and learning opportunities both inside and outside the classroom. In 
terms of reading and grammar, the course aims to enable learners to read and analyze complex 
sentences, and be able to use appropriate reading strategies in understanding and extracting 
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main ideas. In terms of writing, learners are expected to be able to write short messages, and 
effectively use a dictionary for writing. In terms of speaking, learners are expected to be able to 
accurately and appropriately participate in a short daily-life conversation, use simple classroom 
language, tell a story, and explain a simple situation. In terms of listening, they should be able 
to listen to short texts or short conversations, and use appropriate listening strategies. 

 

LNG 102 ทกัษะและกลยุทธ์ภาษาองักฤษ      3(3-0-6) 
(English Skills and Strategies) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ดา้น  ทกัษะการคิด  ทกัษะและกลยุทธ์
ภาษาองักฤษ รวมถึงการเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพ่ึงตนเอง และเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ  การ
จดัการเรียนการสอนเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีการบูรณาการนวตักรรมและเทคโนโลยกีารเรียนรู้ใน
รายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการทาํงานเป็นกลุ่ม การคิด วิเคราะห์ การแกปั้ญหา การ
จดัการขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมจุดมุ่งหมายของรายวิชา  ดา้นการอ่านเนน้การใชก้ลยทุธ์
การอ่านท่ีเหมาะสมทั้งเพื่อการแสวงหาความรู้และความเพลิดเพลิน  การอ่านเพื่อจบัใจความ
สาํคญั การสรุปความ และการบนัทึกการอ่าน ดา้นการเขียน เนน้กระบวนการเขียน การเขียนใน
ระดบัย่อหน้า การใชแ้หล่งอา้งอิง รวมถึงพจนานุกรม และหนังสือไวยากรณ์ประกอบการเขียน 
และการแกไ้ขงานเขียนของตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดา้นการพูด เน้นการนาํเสนอผลงาน 
และกลยทุธ์การส่ือสาร การพูดเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ และแสดงความคิดเห็นในหัวขอ้ต่างๆ ดา้น
การฟัง เน้นกลยุทธ์การฟัง การฟังระดับย่อหน้า การจบัใจความสําคญั และการฟังเพื่อขอ้มูล
เฉพาะอยา่ง 

This course aims at developing thinking skills, the four language skills, English skills, 
and strategies for language learning and autonomous learning. Teaching and learning are 
learner-centered. The use of learning innovation and technology is integrated into the course. 
Learners are involved in cooperative learning activities that require effective thinking, 
analytical skills, problem-solving, and information literacy skills. In terms of reading, the 
course aims to equip learners with appropriate strategies to read both for information and for 
pleasure, enable them to extract the main ideas of a passage, make a summary, and take notes 
from reading. In terms of writing, the course emphasizes process writing, paragraph writing, 
and an appropriate use of references, as well as writing tools such as a dictionary and a 
grammar book for effective self-editing. In terms of speaking, the course focuses on 
presentation skills and communication strategies to enable learners to exchange information, 
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share ideas and express opinions. In terms of listening, the course aims at promoting listening 
strategies, listening at a paragraph level, listening for gist, and listening forspecific information. 

LNG 103 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ              3(3-0-6) 
 (Academic English) 
 วชิาบังคบัก่อน : LNG 102 ทกัษะและกลยุทธ์ภาษาองักฤษ(English Skills and Strategies) / หรือ

มีคะแนนสอบภาษาองักฤษไม่ตํ่ากว่า 60 % (ตามเกณฑ์การคดัเลอืกนักศึกษาของมหาวทิยาลยัฯ) 
รายวิชาน้ีมุ่งเน้นการพฒันาทกัษะทางภาษาทั้ง 4 ดา้น  ทกัษะการคิด  ภาษาองักฤษในเชิง

วิชาการ  กลยทุธ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ การเรียนรู้ภาษาองักฤษแบบพึ่งตนเอง และเจตคติท่ีดีต่อ
ภาษาองักฤษ การเรียนรู้ในรายวิชาเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การบูรณาการนวตักรรมการเรียนรู้และ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  และการใชภ้าษาองักฤษในการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้ และ
การทาํกิจกรรมท่ีหลากหลาย จุดมุ่งหมายของรายวิชา ดา้นการอ่าน มุ่งให้ผูเ้รียน สามารถอ่าน
บทความเชิงวิชาการและสรุปสาระสําคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้พร้อมทั้งสามารถอ่านเชิงวิเคราะห์ 
และ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านได ้ดา้นการเขียน สามารถเขียนความเรียงโดยใชข้อ้มูล
อา้งอิงไดอ้ย่างเหมาะสม ดา้นการฟังและพูด ผูเ้รียนสามารถ ฟังบรรยาย นาํเสนองาน ตอบขอ้
ซักถาม และแลกเปล่ียนความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถพูดภาษาองักฤษแบบ
ฉบัพลนัได ้  

This course aims at fostering the four language skills, thinking skills, academic English, 
strategies for English language learning, autonomous learning, and positive attitudes towards 
English and learning. The course is learner-centered, and learning innovation and technology 
are integrated into language learning. English is used as a learning tool to gain information and 
to do varieties of activities. In terms of reading, the course aims to enable learners to read 
academic texts, and to be able to summarize the main points, critically analyze the text, and 
express their opinions on the topics. In terms of writing, the course aims at essay writing and 
appropriate use of references and citation. In terms of listening and speaking, learners will 
listen to an English lecture and make a presentation. Learners will be able to ask and respond to 
questions, share ideas, and do impromptu speaking. 

 
 
 
 
 
 
 

LNG  113 ภาษาองักฤษในชีวติประจําวนั 2 (2–0–4) 
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 (English for Everyday Life) 
 วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 
  คาํศพัทแ์ละรูปแบบประโยคภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน การออกเสียงขั้นพื้นฐาน การสนทนา

ในชีวิตประจาํวนัในสถานการณ์ต่างๆ การอ่านเบ้ืองตน้ 
  Basic vocabulary. Grammar and pronunciation. Everyday conversation in various 

situations. Introduction to reading. 
 

LNG  114 ภาษาองักฤษในการทาํงาน 1 2 (2–0–4) 
(English for Work I) 
วชิาบังคบัก่อน : LNG 113 

   คาํศพัทแ์ละรูปแบบประโยคภาษาองักฤษขั้นพื้นฐานสาํหรับการทาํงาน คาํศพัท ์สญัลกัษณ์ 
และรูปแบบประโยคท่ีใชใ้นสาํนกังานและโรงงาน คาํศพัทแ์ละสัญลกัษณ์ดา้นความปลอดภยัใน
โรงงาน การอธิบายงาน การอธิบายการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ การเขียนจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์โตต้อบ
สั้น ๆ   

   Basic vocabulary and grammar used in work. Vocabulary, symbols and sentence 
structures used in offices and factories. Vocabulary and signs for factory safety. Description of 
work usage for various tools.  Short e-mail writing.  

 

LNG  115  ภาษาองักฤษในการทาํงาน 2                                            2 (2–0–4) 
  (English for Work II) 
  วชิาบังคบัก่อน : LNG 114   
  การอ่านโฆษณาสมคัรงาน การกรอกขอ้มูลใบสมคัรงาน การเขียนประวติัส่วนตวัและ

จดหมายสมคัรงาน การอ่านคู่มืออยา่งง่าย การอธิบายขอ้มูลสถิติ กราฟ และรูปภาพ 
  Reading job classified sections. Completing job application forms. Resume writing and a 

cover letter.  Reading easy manuals and descriptions of statistics, graphs and pictures.  
 

LNG  122 การเรียนภาษาองักฤษด้วยตนเอง             3 (0–6–6) 
  (English Through Independent Learning) 
  วชิาบังคบัก่อน :  LNG 103/ LNG 107 

ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง   ขั้นตอนการเรียนรู้ด้วยตนเอง   การใช้ภาษาองักฤษผ่าน
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้ การรายงานประสบการณ์การใชภ้าษาองักฤษและรับความ
คิดเห็นจากอาจารยผ์า่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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Self-based learning theory.  Self-based learning processes. Exposure to and use of 
English through a structured experience. Reporting and reflecting on the exposure to and use of 
English and receiving teacher’s advice through the Internet.  

 
LNG 211 การฟังอย่างมีประสิทธิผล       1(1-0-2) 

(Effective Listening) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อเสริมการฝึกทกัษะการฟัง เพื่อสนับสนุนการเรียนรายวิชาหลกัใน
สาขาวิชาของนกัศึกษา การเรียนการสอนเนน้กลยทุธ์และวิธีการฟังท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจดบนัทึกจากการฟัง ผ่านเน้ือเร่ืองหรือหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาวิชาในสาขาของ
นักศึกษา มีการนาํบทเรียนหรือบทสนทนาท่ีบนัทึกจากสถานการณ์จริงในสาขาวิชาต่างๆมาใช้
เป็นส่ือการเรียน   

This aims of course is to provide additional practice in English-language listening, in 
support of student’s existing core discipline. The class concentrates on listening tips and 
strategies, with particular focus on note-talking skills. Emphasis is given to topics in the 
student’s core discipline and the use of realistic recordings of conversations and lectures in their 
field of student. 

 

LNG 212 ทกัษะการนําเสนองาน       1(1-0-2) 
(Oral Presentation Skills) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความรู้เก่ียวกบัองคป์ระกอบของการนาํเสนองานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใหค้วามสาํคญัแก่การใชว้จนะและอวจันะภาษา การฝึกออกเสียง การใชภ้าษา
เพื่อส่งสญัญาณบอกนยัใหผู้ฟั้งทราบเม่ือมีการเปล่ียนเร่ือง อา้งถึงหวัขอ้อ่ืนๆ ของการนาํเสนองาน 
การใชส่ื้อประกอบอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประเมินตนเองและเพื่อนร่วม
ชั้นเพื่อประโยชน์ในการพฒันาการนาํเสนองานของตนเอง 

This aims of course is to reinforce knowledge of the basic elements of effective oral 
presentation. Importance of verbal and non-verbal communication will be highlighted 
throughout the course. Training on pronunciation, the use of transition signals and effective use 
of visual aids will also be focused. Self and peer assessment will also be encouraged to foster 
futher improvement. 
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LNG 213 การเขียนรายงานการปฏิบัติการ      1(1-0-2) 
(Laboratory Report Writing) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

รายวิชาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมความรู้ดา้นองคป์ระกอบของการเขียนทั้งในระดบัประโยค 
ยอ่หนา้และเน้ือเร่ือง เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเขียนรายงานการปฏิบติัการตามรูปแบบท่ีเหมาะสม
กบัสาขาวิชาของตนเอง นักศึกษาจะไดเ้รียนรู้ทั้งดา้นไวยากรณ์และการเรียบเรียงความคิดเพื่อ
นาํเสนอเน้ือหาในทุกขั้นตอนของการฝึกเขียน นอกจากน้ีเน้ือหาการเรียนยงัครอบคลุมถึงการ
สรุปความและถอดความเป็นคาํพูดของตนเองเพื่อเสริมสร้างความตระหนักด้านปัญหาการ
คดัลอกขอ้มูล 

This aims of course is to reinforce knowledge of the basic elements of writing at the 
sentence, paragraph and essay level as well as to enable students to write a report in a format 
appropriate to their content-area courses e.g. alab report. Grammar and organization will be 
combined with student practice at every step. In addition, the class will cover an introduction to 
summarizing and paraphrasing skills in order to reinforce student’s awareness of problems 
about plagiarism. 

 

LNG  231  สุนทรียะแห่งการอ่าน 3 (3 – 0–6) 
 (Reading Appreciation) 
 วชิาบังคบัก่อน :  LNG 103, LNG 107 
  หลกัและวิธีการอ่าน การอ่านเอาเร่ืองและใจความ การอ่านเชิงวิจารณ์  การอ่านส่ือและงาน

เขียนหลากหลายรูปแบบ เช่น สารคดี อตัชีวประวติั สุนทรพจน์ เร่ืองสั้น บทกวี นวนิยาย เนน้การ
พฒันาความซาบซ้ึงในการอ่านและทกัษะการคิดเชิงวิจารณ์   

  Reading principles and techniques. Reading for comprehension and main idea. Critical 
reading. Reading various genres of texts and media such as documentaries, autobiographies, 
speeches, short stories, poems and novels. Emphasis on the development of reading 
appreciation and critical thinking skills.  

 

LNG  232  การแปลเบือ้งต้น  3 (3 – 0–6) 
  (Basic Translation)  
  วชิาบังคบัก่อน :  LNG 103 หรือ LNG 107 
  ทฤษฎีและกระบวนการแปล  วิธีการแปล  ประเด็นทางวฒันธรรมและศิลปะในการแปล  

ปัญหาในการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย  ปัญหาในการแปลภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 
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หลกัการและการฝึกแปลแบบดั้งเดิมการแปลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์  สัมมนาปัญหาในการแปล
และแนวทางแกไ้ข  ทิศทางการแปลในปัจจุบนั 

   Translation theories and procedures. Translation methods. Cultural issues and art of 
translation. Problems in English-Thai and Thai- English translation. Principles and 
conventional practices of translation. Machine translation. Seminar on translation problems and 
solutions. Current trends in translation.   

 

LNG 294  ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารและงานอาชีพ      3(3-0-6) 
(Thai for Communication and Careers) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ความรู้ทัว่ไปเก่ีวกบัการส่ือสาร ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการฟังและการพฒันาทกัษะการฟัง 
ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการอ่านและการพฒันาทกัษะการอ่าน ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัการพูดและ
การพฒันาทกัษะการพูด ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการเขียนและการพฒันาทกัษะการเขียน การ
ประยกุตใ์ชท้กัษะการฟัง การอ่าน การพดู การเขียนเพื่องานอาชีพ 

General concepts of communication and language for communication. Basic principles of 
listening and listening skill development. Basic principles of reading and reading skill 
development. Basic principles of speaking and speaking skill development. Basic principles of 
writing and writing skill development. Applying listening, reading, speaking and writing skills 
for careers. 

 

LNG 311ภาษามาเลย์เบือ้งต้น                                            3(3-0-6) 
    (Basic Malay Language) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัระบบเสียง ทกัษะการส่ือสารเบ้ืองตน้สาํหรับสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจาํวนั อาทิ การทกัทายและการแนะนาํตวั การให้ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลในครอบครัว การ
บอกวนัเวลา การอธิบายเก่ียวกบักิจกรรมในยามว่าง หรือกิจกรรมท่ีน่าสนใจ การสั่งอาหาร การ
สอบถามราคา การซ้ือสินคา้ การถามตอบใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี ตาํแหน่ง และทิศทาง 

Introduction to sound systems. Basic communication skills for everyday situations such 
as greeting and introducing oneself. Giving information about people in the family. Telling time 
and date. 
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LNG  321 ภาษาเขมรเบือ้งต้น 3 (3 – 0–6)
  (BasicCambodian)  
  วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบเสียงและตัวอักษร  ทักษะการส่ือสารเบ้ืองต้นสําหรับ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัอาทิ  การทกัทายและการแนะนาํตวั การให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
บุคคลในครอบครัว   การบอกวนัเวลา   การอธิบายเก่ียวกบักิจกรรมในยามว่าง หรือกิจกรรมท่ี
น่าสนใจ  การสั่งอาหาร  การสอบถามราคา การซ้ือสินคา้  การถามตอบใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี 
ตาํแหน่ง และทิศทาง 

Introduction to soundsystemsand alphabets.  Basic communication skills for every 
daysituations  such as  greeting and introducing oneself.  Giving information about people in 
the family.  Telling time and date.  Explaining free time activities and interests.  Ordering food.  
Going shopping.  Asking and answering questions about places, location, and directions.  

 

LNG  341 ภาษาเวยีดนามเบือ้งต้น 3 (3 – 0–6) 
 (Basic Vietnamese)  
 วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบเสียงและตัวอักษร  ทักษะการส่ือสารเบ้ืองต้นสําหรับ
สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัอาทิ  การทกัทายและการแนะนาํตวั การให้ขอ้มูลเก่ียวกบั
บุคคลในครอบครัว   การบอกวนัเวลา   การอธิบายเก่ียวกบักิจกรรมในยามว่าง หรือกิจกรรมท่ี
น่าสนใจ  การสั่งอาหาร  การสอบถามราคา การซ้ือสินคา้  การถามตอบใหข้อ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ี 
ตาํแหน่ง และทิศทาง 

Introduction to soundsystemsand alphabets.  Basic communication skills for every 
daysituations  such as  greeting and introducing oneself.  Giving information about people in 
the family.  Telling time and date.  Explaining free time activities and interests.  Ordering food.  
Going shopping.  Asking and answering questions about places, location, and directions. 
  

MTH 101 คณติศาสตร์  1        3(3-0-6) 
(Mathematics I) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ทบทวนฟังกช์นัและสมบติัของฟังกช์นั จาํนวน e ฟังกช์นัลอการิทึม ฟังกช์นัผกผนั ลิมิต
ของฟังกช์นั การคณนาของลิมิต ฟังกช์นัตรีต่อเน่ือง แนวคิดพื้นฐานของอนุพนัธ์อนุพนัธ์ของ
ฟังกช์นัพีชคณิต กฎลูกโซ่ อนุพนัธ์ของฟังกช์นัอดิศยั อนุพนัธ์ของฟังกช์นัผกผนั การหาอนุพนัธ์



78 
 

 

โดยปริยาย อนุพนัธ์อนัดบัสูง รูปแบบยงัไม่กาํหนดและกฎโลปิตาล ผลต่างเชิงอนุพนัธ์ การ
ประมาณค่าเชิงเสน้ ทฤษฎีบทค่าสูงสุด-ตํ่าสุด ทฤษฎีบทของรอล และทฤษฎีบทค่ามชัฌิมความ
เวา้และอนุพนัธ์อนัดบัสอง การใชอ้นุพนัธ์และลิมิตในการการวาดภาพเสน้โคง้ การประยกุต์
ปัญหาสูงสุด-ตํ่าสุด อตัราสมัพทัธ์ แนวคิดพื้นฐานของปริพนัธ์ทฤษฎีหลกัมูลของแคลคูลสัสมบติั
ของปฏิยานุพนัธ์และปริพนัธ์จาํกดัเขต ปริพนัธ์ไม่จาํกดัเขต การหาปริพนัธ์โดยการแทนค่า การ
หาปริพนัธ์โดยการแยกส่วน การหาปริพนัธ์โดยใชเ้ศษส่วนยอ่ย พื้นท่ีใตเ้สน้โคง้และพื้นท่ี
ระหวา่งเสน้ปริพนัธ์ไม่ตรงแบบการหาปริพนัธ์เชิงตวัเลขฟังกช์นัหลายตวัแปร กราฟของสมการ
อนุพนัธ์ยอ่ย ผลต่างเชิงอนุพนัธ์ กฎลูกโซ่ จุดวกิฤต อนุพนัธ์ยอ่ยอนัดบัสอง สุดขีดสัมพทัธ์ สูงสุด
และตํ่าสุด และจุดอานมา้ 

Review function and their properties, number e, logarithm function, inverse function. 
Limit of function, computation of limits, continuous function. Basic concepts of derivative, 
derivative of algebraic function, the chain rule, derivatives of transcendental functions, 
derivatives of inverse function, implicit differentiation, higher order derivatives, indeterminate 
form and L’Hopital’s rule. Differentials, linear approximation, the max-min value theorem. 
Rolle’s theorem and mean value theorem. Concavity and second derivative, using derivative 
and limits in sketching graph, applied max-min problem, related rates. Basic concepts of 
integrals, fundamental theorem of calculus, properties of antiderivatives and definite integrals, 
indefinite integral, integration by substitution, integration by parts, integration by partial 
fractions. Area under curve and areas between curves. Improper integrals, numerical 
Integration. Function of several variables, graph of equations. Partial derivative, differentials, 
the chain rule. Critical points, second order partial derivative, relative extrema, maxima and 
minima, and saddle points. 

 

MTH 102 คณติศาสตร์  2        3(3-0-6) 
 (Mathematics II) 
วชิาบังคบัก่อน :  MTH 101คณติศาสตร์  1 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาํดับ อนุกรม การทดสอบด้วยปริพันธ์ การทดสอบด้วยการ
เปรียบเทียบ การทดสอบด้วยอัตราส่วน อนุกรมสลับการลู่เขา้สัมบูรณ์ การกระจายทวินาม 
อนุกรมกาํลงั สูตรของเทยเ์ลอร์ 

ฟังก์ชนัเป็นคาบ พิกดัเชิงขั้ว พื้นท่ีในพิกดัเชิงขั้ว ปริพนัธ์จาํกดัเขตบนระนาบและบริเวณ
ทรงตนั ปริพนัธ์สองชั้นในมุมฉาก ปริพนัธ์สองชั้นในรูปแบบเชิงขั้ว การแปลงของตวัแปรใน
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ปริพนัธ์หลายชั้น ปริพนัธ์สามชั้นในพิกดัฉาก ปริพนัธ์สามชั้นในพิกดัทรงกระบอกและพิกดัทรง
กลม 

สเกลาร์และเวกเตอร์  การบวกของเวกเตอร์ การคูณโดยสเกลาร์ ผลคูณภายใน ผลคูณเชิง
เวกเตอร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ เสน้และระนาบในปริภูมิสามมิติ 

Mathematical Induction, Sequences, Series, The Integal Test, The Comparison Test, The 
Ratio Test, The Alternative Series and Absolute Convergence Tests, Binomial Expansion, 
Power Series, The Taylor’s Formula.  

Periodic Functions, Polar Coordinates, Areas in Polar Coordinates, Definite Integral over 
Plane and Solid Regions, Double Integrals in Rectangular, Double Integrals in Polar Form, 
Transformation of Variable in Multiple Integrals, Triple Integrals in Rectangular Coordinates, 
Triple Integrals in Cylindrical and Spherical Coordinates. 

Scalars and Vectors, Addition of Vectors, Multiplication by Scalars, Inner Product, 
Vectors Product, Scalar Triple Product, Line and Plane in 3-Space. 

 

MTH 201คณติศาสตร์  33(3-0-6) 
(Mathematics III) 

วชิาบังคบัก่อน : MTH 102คณติศาสตร์  2  
ความคิดรวบยอดพื้นฐาน: ชนิด อนัดบั ระดบัขั้น 
สมการอบัดบัหน่ึง : ตวัแปรแยกกนัได ้สมการเอกพนัธ์ สมการแม่นตรงและไม่แม่นตรง 

ตวัประกอบปริพนัธ์ สมการเชิงเสน้อนัดบัหน่ึง สมการเบอร์นูลย ์
สมการอันดับสูง : สมการเชิงเส้น คาํตอบของสมการเชิงเส้นท่ีมีสัมประสิทธ์ิค่าคงท่ีและ
สมัประสิทธ์ิเป็นตวัแปร การประยกุตส์มการอนัดบัหน่ึงและอนัดบัสอง 

การแปลงลาปาซ สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยเบ้ืองตน้ 
เวกเตอร์ : ฟังก์ชนัเวกเตอร์ เส้นโคง้ เส้นสัมผสั ความเร็วและความเร่ง เคร์ิลของเวกเตอร์

ฟิลด ์อนุพนัธ์ระบุทิศทางเกรเดียนตข์องสเกลาร์ฟิลดไ์ดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด ์
การหาปริพนัธ์เวกเตอร์ : ปริพนัธ์เสน้ปริพนัธ์ผวิปริพนัธ์ปริมาตร  
Basic concepts: types, order, degree. 
First order equations: separation of variable, homogeneous equations, exact & non-exact 

equations, integrating factor, first order linear equations, Bernoulli’s equations.  
Higher order equations: linear equation, solution of linear equation with constant 

coefficients and with variable coefficients.  Applications of first and second order equations. 
Laplace transforms, Introduction to Partial Differential Equations. 
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Vectors: vector function, curves, tangent, velocity and acceleration, curvature and torsion 
of a curve, directional derivative, gradient of scalar field, divergence of a vector field, curl of a 
vector field. 

Vector integration: line integrals, surface integrals, volume integrals. 
 

PHY 103 ฟิสิกส์ทัว่ไปสําหรับนักศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ 1    3(3-0-6) 
(General Physics for Engineering Students  I) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

เนน้การประยกุตใ์ชก้ฎต่างๆทางฟิสิกส์ เวกเตอร์ การเคล่ือนท่ีใน 1-2- และ 3- มิติ  กฎการ
เคล่ือนท่ีของนิวตนั  พลงังานและงาน  โมเมนตมัเชิงเส้น  การหมุน  ทอร์กและโมเมนตมัเชิงมุม  
สมดุลและการยดืหยุน่ของไหล  การสัน่  คล่ืนและเสียง  อุณหพลศาสตร์  ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 

Emphasized on the applications of the laws of physics. Vectors. Motions in 1- 2- and 3- 
dimensions. Newton’ s laws of motion. Energy and work. Linear momentum. Rotation. Torque 
and angular momentum. Equilibrium and elasticity. Fluids. Oscillations. Waves and sound. 
Thermodynamics. The kinetic theory of gases. 

 

PHY 104ฟิสิกส์ทัว่ไปสําหรับนักศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ 2    3(3-0-6) 
(General Physics for Engineering Students  II) 
วชิาบังคบัก่อน : PHY 103 ฟิสิกส์ทัว่ไปสําหรับนักศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ 1  

เนน้การประยกุตใ์ชก้ฎต่างๆทางฟิสิกส์ สนามไฟฟ้ากฎของเกาส์ศกัยไ์ฟฟ้าความจุไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าและความตา้นทานวงจรไฟฟ้าสนามแม่เหลก็ เน่ืองจากกระแสกฎของแอมแปร์การ
เหน่ียวนาํและความเหน่ียวนาํสมการของแมกซ์เวลลก์ารออสซิลเลตทางแม่เหลก็ไฟฟ้าและ
กระแสสลบั คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าการแทรกสอดการเล้ียวเบนโฟตอนและคล่ืนสสารอะตอม 

Emphasized on the applications of the laws of physics.Electric fields. Gauss’ law. 
Electric potential. Capacitance. Current and resistance. Circuits. Magnetic fields due to 
currents. Induction and inductance. Maxwell’s equations. Electromagnetic oscillations and 
Ampere’s law. alternating current. Electromagnetic waves. Interference. Diffraction. Photon 
and matter waves. Atoms.  
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PHY 191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทัว่ไป 1       1(0-2-2) 
(General Physics Laboratory I) 
วชิาบังคบัก่อน : PHY 101/PHY 103  หรือ พร้อมกบั PHY 101/PHY 103   

การทดลองท่ีครอบคลุมเน้ือหา PHY 101/PHY 103  
A laboratory course that accompanies the topics covered in PHY 101/PHY 103. 

 

PHY 192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทัว่ไป 2       1(0-2-2) 
(General Physics Laboratory II) 
วชิาบังคบัก่อน : PHY 101/PHY 103 , PHY 102/PHY 104  หรือ พร้อมกบั PHY 102/PHY 104 

การทดลองท่ีครอบคลุมเน้ือหา PHY 102/PHY 104   
A laboratory course that accompanies the topics covered in PHY 102/PHY 104. 

 

CHM 103 เคมีพืน้ฐาน         3(3-0-6) 
(Fundamental Chemistry) 
วชิาบังคบัก่อน: ไม่มี 

ปริมาณสารสัมพนัธ์พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและการจดัเรียงอิเล็กตรอนของอะตอม
คุณสมบติัของตารางธาตุพนัธะเคมีธาตุเรพรีเซนเตทีพอโลหะธาตุทรานสิชัน่คุณสมบติัของแก๊ส
ของแขง็ของเหลวและสารละลายสมดุลเคมีสมดุลอิออนจลนศาสตร์เคมีไฟฟ้าเคมี 

Stoichiometry, basic of atomic theory and electronic structures of atoms, periodic 
properties, chemical bonds, representative elements, non-metal and transition metals, properties 
of gas, solid,  liquid and  solutions, chemical equilibrium, ionic equilibrium, chemical kinetics, 
electrochemistry. 

 

CHM 160 ปฏิบัติการเคมี         1(0-3-2) 
(Chemistry Laboratory) 

วชิาบังคบัก่อน : CHM 101, 103 หรือเรียนพร้อมกบัวชิา CHM 101,  103 
เทคนิคพื้นฐานท่ีใช้สําหรับปฏิบติัการเคมีท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีต่างๆท่ีตอ้งเรียนในวิชา 

CHM 101, 103 
Practice on basic laboratory techniques in topics concurrent with CHM 101, 103. 
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PRE  151 วสัดุวศิวกรรม         3(3-0-6)      
(Engineering Materials) 
วชิาบังคบัก่อน :  ไม่มี    

โครงสร้างและรูปทรงของผลึก  ความบกพร่อง  ความไม่สมบูรณ์และการแพร่ในของแขง็  
คุณสมบติัพื้นฐานของโลหะ  และแผนของวฏัภาค  การควบคุมโครงสร้าง  จุลภาคเหล็กกลา้
คาร์บอนและเหลก็กลา้เจือ   โลหะผสมนอกกลุ่มเหลก็  เซรามิกส์  พอลิเมอร์  วสัดุผสม  การวิบติั  
การกดักร่อน  การออกแบบ  และกระบวนการเลือกใชว้สัดุ 

Atomic and crystalline solids structure. Defects and imperfections in solids. Diffusion. 
Mechanical behavior and properties. Dislocation and strengthening mechanisms. Phase 
diagrams. Phase transformations and thermal processing of metals. Metallic and non-metallic 
materials structures and their applications including ferrous alloys, non-ferrous alloys. 
Ceramics, polymers, composite, etc. Corrosion and degradation of materials.  

 

CVE  100 การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์สําหรับวศิวกรรมโยธา       3(2-3-6) 
    (Computer Programming for Civil Engineering)  

 วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 
หลกัการทาํงานของคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์  การทาํงานระหว่าง

ฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์  แนวคิดประมวลผลขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์  การออกแบบโปรแกรม
และวิธีการพฒันาโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาชั้นสูง 

Computer concepts, computer components, hardware and software interaction, EDP 
concepts, program design and development methodology, high-level language programming. 

 

CVE 111 เขียนแบบวศิวกรรม        3(2-3-6) 
(Engineering Drawing) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

อุปกรณ์ใชง้านเขียนแบบและการประยกุตใ์ชรู้ปทรงพื้นฐานการเขียนตวัอกัษร  การสเกต
ภาพ  การบอกขนาดภาพการใชข้อ้ความประกอบภาพและความคลาดเคล่ือนของระยะ ภาพฉาย
แบบออร์โทกราฟฟิกของจุด  เส้นระนาบและวตัถุ  ภาพพิคทอเรีย ภาพไอโซเมตริก  ออบลิค  
และการสเกต  ภาพฉาย ภาพช่วย  ภาพตัด    การฝึกหัดในการเขียนแบบรายละเอียดและ
องคป์ระกอบการเขียนแบบ การเขียนแบบแสดงรายละเอียดของการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับการเขียนแบบเบ้ืองตน้ 
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Instruments and their uses, applied geometry, lettering, freehand sketches, dimensions 
notesandtolerancing, orthographic projection of points and lines, planes, and solids, pictorial   
drawings; isometric and oblique drawing and sketching, perspective view, auxiliary view, 
section view. practices in drawings. detail  and  assembly  drawings, details of civil engineering 
and system facilities drawings,basic computer-aided drawing. 

 

CVE 131 กลศาสตร์วศิวกรรม 1       3(3-0-6) 
(Engineering Mechanics I) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ระบบแรง (ในระนาบและใน 3 มิติ) บนอนุภาคและบนวตัถุเกร็งการสมดุลของวตัถุเกร็ง  
แรงกระจายการวิเคราะห์แรงเบ้ืองตน้ในโครงขอ้หมุนและโครงขอ้แขง็แรงในคานและสายเคเบิล    
แรงเสียดทาน  หลกัการของงานเสมือนและเสถียรภาพของการสมดุล 

System of forces (in plane and 3D) on particles and rigid bodies, equilibrium of rigid 
bodies, distributed forces, analysis of simple trusses and frames, forces in beams and cables, 
friction, principle of virtual work and stability. 

 

CVE 221 สํารวจ        3(3-0-6) 
(Surveying)  
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการสาํรวจและการระดบัหลกัการและการประยกุตใ์ชก้ลอ้งวดัมุม
ความผดิพลาดและการปรับแกเ้น่ืองจากงานสาํรวจการวดัระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคล่ือน
และชั้นงานในการสาํรวจ การปรับแกข้อ้มูล โครงข่ายสามเหล่ียม การหาแอซิมุธและระบบพิกดั
ทางราบของงานวงรอบอย่างละเอียด การทาํระดบัอย่างละเอียด  การสํารวจและเขียนแผนท่ีภูมิ
ประเทศ เสน้โครงแผนท่ี ระบบพิกดัฉากยทีูเอม็และหลกัการจีพีเอสเบ้ืองตน้ 

Introduction to surveying work and leveling, error and class in surveying, principles 
and application of Theodolites, distance and direction measurement,error in surveying and 
acceptable error, data correction, triangulation; precise determination of azimuth, precise 
traverse plane coordinate system, precise leveling, topographic survey, map plotting; precise 
leveling, map projection, UTM coordinates and fundamental of GPS system. 
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CVE 223 การปฏิบัติงานสํารวจ       1(0-3-2) 
(Surveying Practices) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 221 สํารวจ หรือเรียนพร้อมกบั CVE 221สํารวจ 

การปฏิบติังานสํารวจจะสอดคลอ้งกบัการเรียนทฤษฎี โดยจะเน้นไปท่ีการให้ไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และมีความละเอียดในระดบัท่ีตอ้งใชใ้นภาคทฤษฎี เร่ิมคร่ึงภาคการศึกษาแรกจาก
การหาระยะทางในแนวราบดว้ยเทปทั้งแบบท่ีใชง้านทัว่ไป และการหาระยะทางในแนวด่ิง การ
ทาํวงรอบควบคุมทางด่ิง การทาํระดับตามแนวยาว และการทาํระดับตามขวาง ในคร่ึงภาค
การศึกษาหลงั จะทาํการหาค่ามุมและการนาํไปใช ้การวดัค่ามุมด่ิง การวดัค่ามุมราบ การวดัค่ามุม
ราบแบบมีทิศทาง การวดัค่ามุมราบแบบวดัซํ้ า การวดัค่ามุมราบแบบวดัซํ้ ารอบจุด การทาํวงรอบ
ควบคุมทางราบ และการทาํแผนท่ีภูมิประเทศ 

Surveying practice will follow theorem in the lecture class. The practices emphasis on, 
how to get accuracy and precise field data in the required level of the theorem. First half of 
semester will start with horizontal distance measurement by tape, verticaldistance 
measurement, vertical control traverse, profile leveling and cross-section leveling. The second 
half of semester starts with angle measurement and their application, vertical angle 
measurement, horizontal angle measurement, direction method, repetition method and 
repetition around a point, horizontal control traverse and producing topographic map. 

 

CVE 224โครงงานสํารวจ        1(0-3-2) 
(Surveying Project) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 223การปฏิบัติงานสํารวจ 

การปฏิบติังานโครงงานสาํรวจจะเป็นการฝึกการปฏิบติังานสาํรวจเพื่อการนาํไปใชง้าน 
เร่ิมจากการทาํวงรอบควบคุมทางราบ การวางโคง้ทางราบแบบวงกลม โคง้ทางราบแบบต่อเน่ือง 
โคง้ทางราบแบบวกกลบั โคง้ทางด่ิง หลงัจากนั้นจะทาํการเก็บรายละเอียดเพื่อการทาํแผนท่ีดว้ย
กลอ้งประมวลผลรวม และการทาํแผนท่ีแบบดิจิทลัดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Surveying project will be the practicing for application. It will start with horizontal 
control traverse, circular curve, compound circular curve, reverse curve and vertical curve. 
Then objects along the horizontal control traverse will be collect by Total Station for doing a 
digital topographic map. 
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CVE 225 การฝึกภาคสนามวชิาสํารวจ      1 (0-6-3) 
(Surveying Field Camp)  
วชิาบังคบัก่อน : CVE223การปฏิบัติงานสํารวจและ CVE224โครงงานสํารวจ 

การสํารวจนอกสถานท่ีเป็นระยะเวลารวม 80 ชั่วโมง โดยมีงานสนามดังน้ี การวาง
แนวทางในการสาํรวจและการทาํวงรอบการวางโคง้การหาปริมาตรและพ้ืนท่ีของงานดินโดยการ
ทาํระดบัตามแนวยาวและตามขวางซ่ึงเป็นการสาํรวจเส้นทางและการสาํรวจก่อสร้างการหาเส้น
ชั้นความสูงการทาํโครงข่ายสามเหล่ียมการทาํแผนท่ีภูมิประเทศและการเกบ็รายละเอียด ซ่ึงแต่ละ
กลุ่มจะทาํรายงานผลแต่ละงานทุกช้ิน 

An eighty hours field camp. Field exercises include: alignment survey and traverse, 
curve ranging, volume and area of earth work by profile and cross section, route survey and 
construction survey, contours, triangulation, topographic map. In addition to group field reports 
on each exercise. 

 

CVE 226 การสํารวจเส้นทาง        3(2-3-6) 
(Route Surveying) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

การสาํรวจแนวทางเทคนิคการสาํรวจในการหาตาํแหน่งและออกแบบถนนการวางโคง้
ราบและโคง้ด่ิง ทาํสาํรวจภูมิประเทศและทาํแผนท่ีการออกแบบระดบัแนวทางการทาํระดบัตาม
แนวขวางและแนวยาว การหาพื้นท่ีและปริมาตรของงานดินการแกไ้ขแนวทางการสาํรวจก่อสร้าง
ถนน  

Alignment survey, surveying  techniques;  route  location  and  design, horizontal  and  
vertical  curves;  topographic survey and mapping, design of grad line, cross section and profile 
leveling,earthwork;  alignment  layout;  route  construction  survey.  

 

CVE 232 กลศาสตร์วศิวกรรม 2       3(3-0-6) 
(Engineering Mechanics II) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 131กลศาสตร์วศิวกรรม 1  

คิเนแมติกส์ และคิเนติกของอนุภาค การเคล่ือนท่ีแบบวิถีตรงและวิถีโคง้ สมการการ
เคล่ือนท่ี งานและพลงังาน อิมพลัส์ และโมเมนตมัการเคล่ือนท่ีของวตัถุเกร็งในระนาบ  สมการ
การเคล่ือนท่ี งานและพลงังาน อิมพลัส์ และโมเมนตมัการสัน่สะเทือนของวตัถุเบ้ืองตน้ 



86 
 

 

Kinematics and kinetics of particles: rectilinear and curvilinear motions, equation of 
motion, work and energy, impulse and momentum.  Plane motion of rigid body : equation of 
motion, work and energy, impulse and momentum, introduction to vibration. 

 

CVE 233 กลศาสตร์วสัดุ         3(3-0-6) 
(Mechanics of Materials)       
วชิาบังคบัก่อน :  CVE 131กลศาสตร์วศิวกรรม 1  

แรงและหน่วยแรง ความสัมพนัธ์ระหว่างหน่วยแรงกบัความเครียด การวิบติัของวสัดุ
เหนียวและวสัดุเปราะ หน่วยแรงในคาน ผงัแรงเฉือนและโมเมนต ์การแอ่นตวัของคาน แรงบิด 
การโก่งเดาะของเสา วงกลมมอร์และหน่วยแรงกระทาํร่วม 

Force and stress, stress-strain relationships, ductile and brittle failure, stress in beams, 
shear force and bending moment diagrams, deflection of beam, torsion, buckling of column. 
Mohr’s circle and combined stress. 

 

CVE 236 วสัดุในงานวศิวกรรมโยธา       2(1-3-4) 
(Civil Engineering Materials) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

พฤติกรรมพื้นฐาน คุณสมบติั และวิธีการทดสอบคุณสมบติัท่ีจาํเป็นของวสัดุต่าง ๆ ท่ีใช้
ในด้านวิศวกรรมโยธา  ได้แก่ พฤติกรรมของเหล็กรูปพรรณและเหล็กเส้น  คุณสมบัติและ
คุณลกัษณะของไม ้คุณสมบติัและคุณลกัษณะของซีเมนต ์มวลรวม และคอนกรีต คุณสมบติัและ
คุณลกัษณะแอสฟัลต ์ นอกจากน้ีจะมีการแนะนาํพฤติกรรมพื้นฐานและสมบติัเบ้ืองตน้ ของวสัดุ
อ่ืน ๆ  ท่ีใชเ้พิ่มเติมในงานดา้นวิศวกรรมโยธาดว้ย 

The fundamental engineering behaviors, properties, and introduction to material testing 
of various civil engineering materials, behaviors of steel and rebar, properties and characteristic 
of wood, classification and properties of cement, aggregates and concrete, properties and 
characteristic of asphalt, the fundamental behavior and properties of additional civil 
engineering materials. 
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CVE 237 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1       3(3-0-6) 
(Structural Analysis I) 
วชิาบังคบัก่อน :CVE 233กลศาสตร์วสัดุ       

การวิเคราะห์โครงสร้างเบ้ืองตน้ สมดุลของแรงเฉือน และโมเมนตใ์นคานและโครงขอ้
แข็ง การวิเคราะห์โครงขอ้หมุน  การวิเคราะห์ระยะแอ่นของคานและโครงขอ้แข็งโดยวิธีงาน
เสมือนและพลงังานของความเครียด   โครงสร้างรับนํ้ าหนกับรรทุกเคล่ือนท่ี  เส้นบทบาท  การ
วิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทโดยวิธีการเปล่ียนรูปร่างสอดคลอ้งแนวคิดสาํหรับโครงสร้าง
ท่ีมีช่วงยาว 

Introduction to structural analysis: equilibrium of shear forces and moments in beam 
and frame, analysis of trusses.  Deflections of beams and frames by methods of virtual work 
and strain energy, structures subjected to moving loads, influence lines, analysis of statically 
indeterminate structures by method of consistent deformation, concept of long span structures. 

 

CVE 240 คณติศาสตร์ประยุกต์สําหรับวศิวกรรมโยธา     3(3-0-6) 
(Applied Mathematics for Civil Engineers)  
วชิาบังคบัก่อน :  MTH 201คณติศาสตร์3 

ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้ เมตริกซ์ การแกปั้ญหาแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นโดย
วิธีการเชิงตวัเลข การแกปั้ญหาดว้ยสมการเชิงอนุพนัธ์ 

Introduction to probability and statistics, matrix, solution of linear and nonlinear 
equations by numerical methods, solution of partial differential equations by separation of 
variables and numerical methods. 

 

CVE 261 วศิวกรรมธรณวีทิยา        2(2-0-4) 
(Engineering Geology) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

บทนาํแร่  หิน  และการจดัประเภทของหินทางดา้นวิศวกรรม   ขบวนการผุพงัของหิน   
การเคล่ือนท่ีของดิน  นํ้าใตดิ้น  โครงสร้างทางธรณีวิทยา   การประยกุตใ์ชว้ิชาน้ีในงานวิศวกรรม
โยธา 

Introduction to geology, mineral, rock and engineering rock classification, weathering, 
mass movement, ground water, structural geology, application of engineering geology in civil 
engineering works. 
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CVE 281 กลศาสตร์ของไหล        3(3-0-6) 
(Fluid Mechanics) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 131กลศาสตร์วศิวกรรม 1, MTH 102คณติศาสตร์ 2 

คุณสมบติัของของไหล  ของไหลสถิต  สมดุลของมวล  พลงังาน และโมเมนตมัในการ
ไหลแบบคงท่ีของของไหลประเภทบีบอดัไม่ได ้ การไหลแบบไร้ความหนืด  ความคลา้ยทางชล
ศาสตร์และการวิเคราะห์มิติ  การไหลของของไหลจริง  การไหลแบบคงท่ีในท่อปิดการไหลใน
รางเปิด  การวดัปริมาณการไหล 

Properties of fluid, fluid statics, macroscopic balance of mass, energy and momentum 
in steady incompressible flow, flow of inviscid fluid, similitude and dimensional analysis, 
phenomena of real fluid flow, steady incompressible flow in closed conduits, open channel 
flow, flow measurements. 

 

CVE 300 ฝึกงานอุตสาหกรรม       2 หน่วยกติ (S/U) 
(Industrial Training) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ฝึกงานอุตสาหกรรมตามหน่วยงานต่างๆ  ไม่นอ้ยกวา่ 6 สปัดาห์  ระหวา่งภาคฤดูร้อน 
Practical training in an industry being not less than 6 weeks during summer vacation. 

 

CVE 311การบริหารงานวศิวกรรม       3(3-0-6) 
(Engineering Management) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

หลกัการในการบริหาร  การเพิ่มผลิตภาพ  มนุษยสัมพนัธ์ความปลอดภยั  งานวิศวกรรม
กบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  กฎหมายธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเงิน  การตลาด  การบริหาร
โครงการ  

Principle of management,  productivity improvement, human relation, safety, 
engineering and sustainable, commercial laws, principles of engineering economics and 
finance; marketing; project management. 
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CVE 335 วสัดุซีเมนต์และคอนกรีต       3(2-3-6) 
(Cement and Concrete Materials) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 236วสัดุในงานวศิวกรรมโยธา 

ประวติัของปูนซีเมนต ์ ชนิดและคุณสมบติัของปูนซีเมนต ์ มวลรวม  สารผสมเพิ่มและ
สารเคมีผสมเพ่ิม  การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตและการควบคุม  การทดสอบคอนกรีตสด
และคอนกรีตท่ีแขง็ตวัแลว้  การทดสอบวสัดุท่ีใชเ้ป็นส่วนผสมคอนกรีต  คุณสมบติัของคอนกรีต  
การคืบและการหดตวั  ขอ้แนะนาํในเร่ืองความทนทานของคอนกรีตวสัดุปอซโซลาน  ความรู้
เบ้ืองตน้ของคอนกรีตกาํลงัสูง 

History of cement, classification and properties of cements, aggregates, additives and 
admixtures, concrete mix design and quality control, testing of fresh and harden concrete and 
ingredients, properties of concrete, creep and shrinkage,  guide to durable concrete, pozzolanic 
materials, introduction to high strength concrete.  

 

CVE 338 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2       3(3-0-6) 
(Structural Analysis II) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 237การวเิคราะห์โครงสร้าง 1 

หลกัการทัว่ไปของโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทในสภาวะสถิตดีกรีของอินดีเทอร์มิเนททาง
สถิต และดีกรีอิสระ แนวความคิดของวิธีแรง  และวิธีการเปล่ียนตําแหน่ง  การวิเคราะห์
โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท  ดว้ยวิธีคอนซีสแตนดีฟอร์มเมชนัทฤษฎีคาสติเกลียโน วิธีทรีโมเมนต์
อิเควชัน่วิธีการโก่งตวั-มุมหมุน  วิธีการกระจายโมเมนตแ์ละคอลมัน์อะแนโลยี  เส้นอินฟลูเอนซ์  
วิธีวิเคราะห์โครงสร้างดว้ยเมทริกซ์เบ้ืองตน้การวิเคราะห์เบ้ืองตน้โดยวิธีพลาสติก การวิเคราะห์
โครงสร้างโดยวิธีการประมาณ 

General principles for statically indeterminate structures; degree of statically and 
kinematically indeterminacy, concepts of force and displacement methods, analysis of 
indeterminate structure by method of consistent deformation, theorem of Castigliano, three-
moment equation, slope-deflection method, moment distribution, column analogy. Influence 
lines, introduction to matrix  analysis of structure, Introduction to plastic analysis, approximate 
analysis. 
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CVE 341 การออกแบบโครงสร้างเหลก็และไม้      4(3-3-6) 
(Steel and Timber Design) 
วชิาบังคบัก่อน :  CVE 237การวเิคราะห์โครงสร้าง 1 

ศึกษาคุณสมบติัเชิงกลของไมแ้ละเหลก็   พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างไมแ้ละ
เหล็กภายใตแ้รงตามแนวแกน  แรงดดั  แรงเฉือน  และแรงกระทาํร่วมกนั  ออกแบบจุดยึดต่อ
โครงสร้างไมแ้ละเหลก็  โครงสร้างวสัดุผสม  โครงสร้างประกอบ  คานประกอบ   การออกแบบ
โดยวิธีแอลอาร์เอฟดีเบ้ืองตน้   ฝึกออกแบบอาคารไมแ้ละเหลก็ เทคนิคก่อสร้าง 

Study on structural properties of steel and timber, behavior and design of steel and 
timber structures subjected to axial loads, bending moments, shear forces, and combined 
actions, design of joint connections of steel and timber structures, design of composite 
structures, design of built up members, design of plate girder, introduction to Load and 
Resistance Factor Design (LRFD), design practices,construction technique. 

 

CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็      4(3-3-6) 
(Reinforced Concrete Design) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 237 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1 

แนวคิดในการออกแบบโดยวิธีกําลังเทียบกับวิธีหน่วยแรงใช้งาน   คุณสมบัติของ
คอนกรีต และเหล็กเสริม   ข้อกําหนดในการออกแบบ   พฤติกรรมพื้นฐานของโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหลก็   ภายใตแ้รงอดั  แรงดดั   แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดเหน่ียว   และปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างแรงเหล่าน้ี   การออกแบบองค์อาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกาํลงัและ
หน่วยแรงใชง้าน  ฝึกการออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ เทคนิคก่อสร้าง 

Design concepts of strength design, in comparison with working stress design, 
properties of concrete and reinforcing steel bars, building codes requirements. Fundamental 
behavior in thrust, flexure, torsion, shear, bond and interaction among these forces.  Design of 
reinforced concrete structural members by strength and working stress design concepts, design 
practice and detailing construction technique.  

 

CVE 362 ปฐพกีลศาสตร์        3(3-0-6) 
(Soil Mechanics) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

การกาํเนิดดิน  ดชันีและการจาํแนกประเภทของดิน การบดอดัดิน การไหลซึมของนํ้ าใน
ดิน หลกัการเก่ียวกับความเคน้ประสิทธิผล  ความเคน้ในดิน  การกระจายความเคน้ของแรง
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กระทาํ  ความแขง็แรงของดิน ทางเดินของความเคน้  ทฤษฎีของแรงดนัดิน  ทฤษฎีการอดัตวัคาย
นํ้าทิศทางเดียว  เสถียรภาพของเชิงลาดกาํลงัแบกทาน 

Soil formation, index properties and classification of soils, compaction,permeability of 
soils, principle of effective  stresses within a soil mass, stress distribution, compressibility of 
soils, shear strength of soil, earth pressure theory, slope stabilitybearing capacity. 

 

CVE 363 ปฏิบัติการปฐพกีลศาสตร์       1(0-3-2) 
(Soil Mechanics Laboratory) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 362 ปฐพกีลศาสตร์หรือเรียนพร้อมกบั CVE 362ปฐพกีลศาสตร์ 

การเจาะสาํรวจดิน การทดสอบหาคุณสมบติัของชั้นดิน การทดสอบหาขีดจาํกดัของอตั
เตอร์เบอร์กการวิเคราะห์หาขนาดของเม็ดดิน การหาค่าความถ่วงจาํเพาะการทดสอบการซึมนํ้ า
ของดินการทดสอบการบดอดัของดิน การทดสอบความหนาแน่นของดินในสนาม การทดสอบ
หาค่าแคลิฟอร์เนีย แบร่ิง เรโชการทดสอบหากาํลงัรับแรงเฉือนของดิน  การทดสอบแรงอดัแบบ
ไม่ถูกจาํกดัการทดสอบกาํลงัรับแรงเฉือนโดยตรงการทดสอบกาํลงัรับแรงอดัสามทิศทางแบบไม่
มีการทรุดตวัรีดนํ้าและไม่ระบายนํ้า  การทดสอบการทรุดตวัรีดนํ้า 

Soil boring, soil classification, Atterberg limits, grain size analysis, specific gravity, 
soil permeability test, compaction, field density, California bearing ratio,  shear strength, 
unconfined compression test,  direct shear test, unconsolidated undrainedtriaxial test, 
consolidation test. 

 

CVE 364 วศิวกรรมฐานราก        3(3-0-6)  
(Foundation Engineering) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 362ปฐพกีลศาสตร์ 

การสํารวจใต้ผิวดิน  กําลังแบกทานของฐานรากชนิดฐานรากแผ่และแบบต้ืนการ
ออกแบบฐานรากแผ่  เขม็  กลุ่มเขม็ฐานรากปล่อง  การวิเคราะห์การทรุดตวัของดิน  แรงกระทาํ
ของดินและกาํแพงกนัดินความรู้เบ้ืองตน้เร่ืองการปรับปรุงคุณภาพดินเทคนิคก่อสร้าง 

Subsurface investigation, bearing capacity of foundation, spread and mat foundation 
design,  pile and caisson foundation design, settlement analysis, earth pressure problems and 
retaining structures.  Elementary of soil improvement construction technique.  
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CVE 371 วศิวกรรมการทาง        3(3-0-6) 
(Highway Engineering) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ประวติัความเป็นมาและวิวฒันาการของทางหลวง  องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบังานทางหลวง 
หลักการของการวางแผนทางหลวง  การศึกษาด้านการจราจร  การออกแบบถนนทางด้าน
เรขาคณิต  และการควบคุมการใช้งานทางหลวง การศึกษาความเหมาะสมของการลงทุนดา้น
การเงิน และเศรษฐกิจรูปตดัโดยทัว่ไปของถนนและดินคนัทาง   การออกแบบถนนลาดยาง  และ
ถนนคอนกรีต  วสัดุงานทาง การก่อสร้างถนนและการซ่อมบาํรุงถนน 

Historical development of highways, department of  highway administration. 
Principles of highway planning, trafficstudy. Geometric design and operations.  Highway 
finance and economic, subgrade soils, flexible and rigid pavement design, highway 
materials,construction and maintenance of highways. 

 

CVE 372 วศิวกรรมขนส่ง        3(3-0-6) 
(Transportation Engineering) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

การขนส่งทางถนน  ทางรถไฟ  ทางอากาศ  ทางนํ้ า  และทางท่อ การวางแผนการขนส่ง
ในเขตเมือง การวางแผนเพ่ือประสานระบบการขนส่งประเภทต่างๆ   การออกแบบส่ิงอาํนวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐานของระบบขนส่ง 

Transportation by highways railways, and air with some attention to waterways and 
pipelines; urban transportation planning, multi-modal transportation planning, basic facility 
design of transportation system. 

 

CVE 382 วศิวกรรมชลศาสตร์         3(3-0-6) 
(Hydraulic Engineering)       
วชิาบังคบัก่อน : CVE 281กลศาสตร์ของไหล, CVE 385อุทกวทิยา 

การประยุกต์ของของไหลในการศึกษาและปฏิบัติการทางวิศวกรรมชลศาสตร์ การ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบท่อแรงดนั  ปรากฏการณ์วอเตอร์แฮมเมอร์  กงัหนันํ้ า และเคร่ืองสูบ
นํ้ า  การไหลในรางเปิดและการออกแบบรางเปิด การเคล่ือนท่ีของตะกอนในลาํนํ้ า  อ่างเก็บนํ้ า  
เข่ือน   ทางระบายนํ้าลน้  แบบจาํลองชลศาสตร์  การระบายนํ้า 

Application of fluid mechanic principles to study and practice of hydraulic 
engineering.  design and analysis of piping systems, water hammer, turbines and pumps, open 
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channel flow and design, sediment transport in stream, reservoirs, dams, spillways, hydraulic 
models, drainage. 

 

CVE 385 อุทกวทิยา         3(3-0-6) 
(Hydrology) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 281กลศาสตร์ของไหล 

วฏัจกัรของนํ้ า ลุ่มนํ้าและการวดัรายละเอียดจากแผนท่ีภูมิประเทศ หยาดนํ้าฟ้า นํ้าท่า การ
ระเหย การคายนํ้ าและการคายระเหย การซึมลงดิน นํ้ าใตดิ้น การวิเคราะห์กราฟนํ้ าท่าและทฤษฎี
กราฟนํ้ าท่าหน่ึงหน่วย การสงัเคราะห์กราฟนํ้ าท่าหน่ึงหน่วย การเคล่ือนตวัของนํ้าหลาก หลกัการ
ทางสถิติและความน่าจะเป็น การวิเคราะห์นํ้าท่วมดว้ยหลกัความถ่ีของการเกิด 

Hydrologic cycle, watershed and measurements from topographic map, precipitation, 
streamflow, evaporation transpiration and evapotranspiration, infiltration, groundwater, 
hydrograph analysis and unit hydrograph theory, synthetic unit hydrograph, flood routing, 
probability concepts of hydrology, flood frequency analysis. 

 

CVE 394 การทดลองชลศาสตร์       1(0-3-2) 
(Hydraulics Laboratory) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 281กลศาสตร์ของไหล 

ปฏิบติัการทดลอง  วิเคราะห์ผลและจดัทาํรายงานการทดลองเก่ียวกบัคุณสมบติัของไหล  
สถิตชลศาสตร์ของของไหล  หลกัการพลงังานและสมการโมเมนตมั   การสูญเสียพลงังานการ
ไหล  และการวดัอตัราไหลในท่อปิด  การไหลและการวดัอตัราไหลในรางเปิด  ไฮโดรลิกซ์จัม๊  
เคร่ืองจกัรกลชลศาสตร์ 

Experimental works including presentation and analysis of results on fluid properties, 
fluid statics, principle of energy and momentum equation, energy loss in pipe, flow 
measurement in pipe, flow measurements in open channel, hydraulic jump, hydraulic machines. 

 

CVE 401 โครงร่างงานวศิวกรรมโยธา       1(0-3-2) 
(Civil Engineering Project Proposal) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

โครงร่างท่ีแสดงวัตถุประสงค์  แนวความคิด  วิธีการศึกษาแผนการทํางาน   และ
งบประมาณรายจ่ายของโครงงานในสาขาวิศวกรรมโยธา 

Preparation of a proposal report showing objectives, concepts, methodology, work 
schedule and budgetary for a selected project in the field of civil engineering. 
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CVE 402 โครงงานวศิวกรรมโยธา       3(0-6-9) 
(Civil Engineering Project)   
วชิาบังคบัก่อน : CVE 401โครงร่างงานวศิวกรรมโยธา 

ดาํเนินการศึกษาโครงร่างงานวิศวกรรมโยธาท่ีผ่านความเห็นชอบแลว้  และนาํเสนอผล
การศึกษาเป็นงานในรูปเล่ม 

Conduct the study of the approved project and present major findings in form of 
project report.  

 

CVE 403 หัวข้อพเิศษ 1        3(3-0-6) 
(Special Topic I)   
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั และวิวฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ ทางดา้นวิศวกรรม  
เน้ือหาวิชาข้ึนอยูก่บัความสนใจของนกัศึกษา และขอ้กาํหนดของภาควิชา  

Courses on current topics and recent development in selected fields of study. Materials 
will be selected on the basis of student requirements and faculty interests. Details of these 
courses will be announced, as they become available. 

 

CVE 404 หัวข้อพเิศษ 2        3(3-0-6) 
(Special Topic II) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั และวิวฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ ทางดา้นวิศวกรรม  
เน้ือหาวิชาข้ึนอยูก่บัความสนใจของนกัศึกษา และขอ้กาํหนดของภาควิชา  

Courses on current topics and recent development in selected fields of study. Materials 
will be selected on the basis of student requirements and faculty interests. Details of these 
courses will be announced, as they become available. 

 

CVE 405 หัวข้อพเิศษ 3       3(3-0-6) 
(Special Topic III) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

หวัขอ้ท่ีน่าสนใจในปัจจุบนั และวิวฒันาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ ทางดา้นวิศวกรรม  
เน้ือหาวิชาข้ึนอยูก่บัความสนใจของนกัศึกษา และขอ้กาํหนดของภาควิชา  
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Courses on current topics and recent development in selected fields of study. Materials 
will be selected on the basis of student requirements and faculty interests. Details of these 
courses will be announced, as they become available. 

 

CVE 406สหกจิศึกษา            12 (0-35-36) 
(Cooperative Education) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ทาํงานกบัภาคอุตสาหกรรมตามหน่วยงานต่างๆ  เวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ภาคการศึกษา 
Working in industry being not less than 1 semester. 
 

CVE 407การสัมมนาสําหรับสหกจิศึกษา     1(0-3-2) 
(Cooperative Seminar)   
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

การนําเสนอผลงานจากการทํางานกับภาคอุตสาหกรรมของวิชาสหกิจศึกษาของ
นกัศึกษา 

Presentation for working with industry from cooperative education by the student. 
 

CVE 411 วศิวกรรมและเทคโนโลยกีารก่อสร้างสมัยใหม่    3(3-0-6) 
(Modern Construction Engineering and Technology) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี  

เทคนิคและวิธีการก่อสร้างสําหรับขั้นตอนการก่อสร้างครบวงจร ได้แก่ เทคนิคการ
ก่อสร้างเสาเข็ม โครงสร้างใต้ดิน  โครงสร้างอาคาร การติดตั้ ง การใช้งานและการจัดการ
เคร่ืองจกัรกลหนักในงานก่อสร้าง เทคนิคการประสานและลาํดบังานประเภทต่างๆ อาทิ งาน
โยธา งานระบบเคร่ืองกล งานระบบไฟฟ้างานสถาปัตยกรรม ฯลฯ เทคนิคการวางแผนและการ
จดัการผงัโครงการ 

Construction techniques and methods throughout construction processes, such as  
piling technique, substructure construction technique, superstructure construction technique, 
construction heavy equipment installation and management, interfacing technique for 
management of different project component (civil engineering work, mechanical engineering 
work, electrical engineering work and architectural workand etc.), site layout planning and 
management technique. 
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CVE 414 การประมาณราคาและการกาํหนดรายการก่อสร้าง    3(3-0-6) 
(Construction Estimating and Specifications) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

สัญญา การเตรียมเอกสารในการประมูลเสนอราคา  หลักการประมาณราคา  การ
จดัเตรียมเคร่ืองมือในงานก่อสร้างและวสัดุ  ผลกาํไร  การเสนอราคา  และการประมูล  การศึกษา
เฉพาะกรณีของการประมาณราคาการก่อสร้าง 

Contract (FIDIC), specifications, bidding documents, principle of estimating, 
construction equipment and materials, profit, Budding and tendering, case study of cost 
estimating. 

 

CVE 415 การบริหารงานก่อสร้าง       3(3-0-6) 
(Construction Management)  
วชิาบังคบัก่อน : CVE 414การประมาณราคาและการกาํหนดรายการก่อสร้างหรือเรียนพร้อมกบั  
CVE 414การประมาณราคาและการกาํหนดรายการก่อสร้าง 

การส่งมอบโครงการ องค์การและโครงสร้างของอุตสาหกรรมการก่อสร้าง  การจดัผงั
บริเวณ การรายงานความกา้วหนา้ของงานก่อสร้างตารางเวลา การกาํหนดเวลาการจดัทาํแผนแบบ
ต่างๆ  แผนงานแบบวิถีวิกฤติการวางแผนงานระบบเทคนิค   แผนงานแบบเส้นดุลยภาพ  ศึกษา
วิธีการเร่งงาน การควบคุมโครงการ  กฎหมายและระเบียบเก่ียวกบังานก่อสร้าง  ความปลอดภยัใน
การทาํงาน  การบริหารบุคลากร    เทคโนโลยใีนการก่อสร้าง  และการจดัระบบประกนัคุณภาพ 

 Project delivery system, organization and structure of construction industry,  site 
layout, construction progress, scheduling tools: CPM, PERT, line of balance, network 
compression. project control: construction regulation, safety inconstruction. Human resource 
management, quality assurance system.   

 

CVE 418 เทคโนโลยสีารสนเทศในงานก่อสร้าง     3(3-0-6) 
(Information Technology in Construction) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาํหรับโครงการก่อสร้าง ทกัษะพ้ืนฐานดา้นคอมพิวเตอร์ อาทิ การใชง้านแคลคูลเลชัน่สเปรดชีส 
การใชง้านระบบฐานขอ้มูล ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับช่วยการบริหารโครงการก่อสร้าง 
อาทิ โปรแกรมช่วยประมาณราคา โปรแกรมการวางแผนเวลา โปรแกรมช่วยจดัการทรัพยากร 
โปรแกรมช่วยติดตามความก้าวหน้า โปรแกรมช่วยจดัการเอกสารในโครงการก่อสร้าง ฯลฯ 
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บทบาทของสมาชิกในทีมงานโครงการก่อสร้างในการใชง้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพ  

Introduction to information technology, applications of Information Technology (IT) 
for managing construction project, basic computer skill such as calculation spreadsheet or 
database system, etc., specialized computer software for construction management such as  cost 
estimating, project scheduling, resource allocation, project monitoring, construction project 
documentation, etc. Roles of project team in IT system implementation. 

 

CVE 419 การจัดการผลติภาพและคุณภาพงานก่อสร้าง    3(3-0-6) 
(Productivity and Quality Management in Construction) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี  

ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการผลิตภาพและคุณภาพสาํหรับโครงการก่อสร้าง ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อผลิตภาพและคุณภาพในโครงการก่อสร้าง แนวคิดและวิธีการการปรับปรุงผลิต
ภาพ แนวคิดและวิธีการปรับปรุงคุณภาพงานก่อสร้าง  

Introduction to productivity and quality management in construction project, factors 
influencing construction project productivity and quality, productivity management concept, 
construction productivity improvement method, quality management concept, construction 
quality management and improvement method. 

 

CVE 421 ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข       3(3-0-6) 
(Digital Photogrammetry) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

พื้นฐานของภาพถ่ายทางอากาศและการสาํรวจระยะไกลกลอ้งถ่ายภาพ การวางแผนการ
บิน เรขาคณิตของภาพถ่าย วิธีการทาํงานสาํรวจดว้ยภาพถ่ายทางอากาศ  การดดัแกภ้าพ ภาพถ่าย
ด่ิงจริง แผนท่ีสามมิติ หลกัการของเคร่ืองกาํหนดตาํแหน่งพิกัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสร่วมกับ
ภาพถ่ายทางอากาศ การสร้างแผนท่ีและแบบจาํลองภูมิประเทศ 

Fundamental  of  photogrammetry and remote sensing, cameras  and  photography;  
flight  planning;  geometry   of   photograph;   photogrammetric   methods,   mosaic,   
rectification,   orthophotography,  stereoscopic  plotting.principles and operation of GPS with 
Photogrammetry,  mapping and digital terrain model from digital photogrammetry. 
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CVE 422การวเิคราะห์ภาพดาวเทยีม       3(2-3-6) 
(Satellite Image Analysis) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 
พื้นฐานของภาพดาวเทียมยานสํารวจและเคร่ืองตรวจจับสําหรับภาพดาวเทียมการจัดการ
ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม การปรับปรุงภาพดาวเทียม การกาํหนดหมุดควบคุมในภาพดาวเทียม การ
จาํแนกวตัถุในดาวเทียม การทาํแผนท่ีจากภาพดาวเทียม 

Introduction and basic principles of satellite image, platforms and sensors, digital 
image definition, processing of satellite image data, enhancement techniques, image transforms,  
ground control for satellite image, classification, mapping from satellite image. 

 

CVE 425 การสํารวจด้วยดาวเทยีม       3(3-0-6) 
(Satellite Surveying) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

อธิบายลกัษณะของเคร่ืองหาตาํแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียมคุณสมบติัของเคร่ืองหา
ตําแหน่งระบบพิกัดพื้นดินระบบเวลาการเคล่ือนท่ีของดาวเทียมการวิเคราะห์บรรยากาศ
ผลกระทบทาํให้เกิดความผดิพลาดแบบคงท่ีและไม่คงท่ีรูปแบบทางคณิตศาสตร์ของการดูดกลืน
สัญญาณและความแตกต่างของการวดัแบบคงท่ีและเคล่ือนท่ีในการหาตาํแหน่งการวดัแบบคงท่ี
และเคล่ือนท่ีในการหาตาํแหน่งค่าพิกัดความถูกตอ้งของการรังวดัด้วยสัญญาณดาวเทียมการ
ปรับแก้โครงข่ายค่าพิกัดดาวเทียมแนะนําการนําเคร่ืองหาตาํแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียมมา
ควบคุมคุณภาพงานและการปรับแกโ้ครงข่าย 

Description of GPS signal structure and derivation of observables, characteristics of 
instrumentation, geocentric coordinate system, time system, satellite orbital motion, analysis of 
atmospheric, random and non-random effects, derivation of mathematical models used for 
absolute and differential static and kinematic positioning, static and kinematic survey 
procedures and operational aspects, introduction to GPS quality control and network 
adjustment.  

 

CVE 426 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบือ้งต้น      3(2-3-6)  
(Introduction to Geographic Information System)  

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 
วิวฒันาการและลกัษณะการประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ลกัษณะแผนท่ีและ

การฉายแผนท่ีลกัษณะต่างๆขอ้มูลแบบตาํแหน่งขอ้มูลแบบมีระยะและทิศทางขอ้มูลเชิงพื้นท่ีและ
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ไม่เชิงพื้นท่ีการแปลงขอ้มูลความถูกตอ้งในการสแกนภาพการใชข้อ้มูลจากการส่ือสารระยะไกล
และขอ้มูลจากเคร่ืองหาตาํแหน่งดว้ยสัญญาณดาวเทียมการปรับปรุงขอ้มูล การวิเคราะห์เชิงพื้นท่ี
โดยทางสถิติและทางเรขาคณิตความถูกตอ้งในการจดัการขอ้มูลการนาํเสนอแผนท่ีแผนท่ีแบบ
ตอบโตก้บัผูใ้ชแ้ผนภูมิและการนาํเสนอโดยใชร้ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

Overview, history and concepts of GIS scope and application areas, map concept and 
map projection, raster data structure,  vector data structure, spatial and non-spatial data, 
analogue to digital conversion, accuracy of digitization, data from remote sensing imagery, 
global positioning system (GPS) based data acquisition, data manipulation techniques, spatial 
analysis techniques–statistical and geometrical, accuracy assessment, layout of maps, intelligent 
maps, charting and tabular representation of the results using GIS. 

 

CVE 428 การคาํนวณปรับแก้ในงานสํารวจ      3 (3-0-6) 
(Adjustment Computation in Surveying) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

พื้นฐานทางสถิติ ทฤษฎีการสังเกตแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ หลกัการและเทคนิคการ
แพร่กระจายและการประเมินค่าวิธีการคาํนวณปรับแกโ้ดยหลกัสีลทส์แควร์ในงานสํารวจแบบ
ทัว่ไปสมการการค่าสงัเกต สมการเง่ือนไข  การวิเคราะห์ผลการปรับแกเ้ชิงตวัเลขและทางสถิติ 

Fundamental of statistical concepts, theorem of observations; principles and techniques 
of propagationand estimation, principle of adjustment by least square in surveying; general 
model, method of observation equations, method of condition equations, numerical and 
statistical considerations in adjustment.   

 

CVE 443 การออกแบบอาคาร        3(3-0-6) 
(Building Design)  
วชิาบังคบัก่อน :  CVE 342การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็และ  
CVE 338การวเิคราะห์โครงสร้าง 2 

แนวคิดในการคาํนวณออกแบบ  ระบบการวิเคราะห์โครงสร้างโดยรวม  ระบบทาง
แนวนอน และระบบทางด่ิง   อาคารสูง   ระบบโครงขอ้แขง็  กาํแพงรับแรงเฉือน  โครงสร้างรูป
กล่อง  ระบบฐานราก  โครงสร้างพิเศษ  ความสัมพนัธ์ระหว่างการคาํนวณออกแบบ และการ
ก่อสร้าง  การฝึกฝนคาํนวณออกแบบ 
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Concept design criteria, total analysis of structural system, horizontal and vertical sub-
systems, tall buildings : rigid frame, shear-wall, tube structures, foundation sub-system, special 
structures, interrelation between calculation design and construction, design practices. 

 

CVE 444 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง      3(3-0-6) 
(Prestressed Concrete Design) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 338 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2หรือเรียนพร้อมกบั   
CVE 342การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ 

หลกัการพื้นฐานของคอนกรีตอดัแรง  วสัดุท่ีใชใ้นคอนกรีตอดัแรง  การวิเคราะห์และ
การออกแบบองคอ์าคารรับแรงดดั  แรงเฉือน  และแรงบิด  การสูญเสียแรงอดั  คานเชิงประกอบ  
คานต่อเน่ือง  โครงขอ้แข็ง และการแอ่นตวั การออกแบบแผ่นพื้นไร้คานแบบอดัแรงภายหลงั  
การก่อสร้างองคอ์าคารแบบหล่อสาํเร็จ 

Basic concepts of prestressing concrete, materials for prestressing concrete, flexural 
analysis and design, shear and torsion, losses of prestressing force, composite beams, 
continuous beams and frames, deflections, post-tensioned flat plates and precast construction. 

 

CVE 445 การออกแบบโครงสร้างเหลก็โดยวธีิพลาสติก    3(3-0-6) 
(Plastic Design of Steel Structures) 
วชิาบังคบัก่อน :  CVE 338 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2 

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเหลก็ดว้ยวิธีพลาสติก  คานต่อเน่ือง   โครงขอ้แขง็
แบบส่ีเหล่ียมและโครงสร้างแบบเกเบ้ิล   ช่วงเดียว และสองช่วง  และอาคารหลายชั้น  จุดต่อและ
ปฏิบติัการงานออกแบบ 

Plastic analysis and design of continuous beams, single story portal and gable frames, 
two-bay rectangular and gable frames, and multi-story structures,  connections and design 
practices. 

 

CVE 446การออกแบบสะพาน        3(3-0-6) 
(Bridge Design) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 342การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ 

การวิเคราะห์นํ้ าหนักบรรทุก  พื้นสะพาน  การเลือกช่วงสะพาน  การเลือกชนิดของตวั
สะพาน  ปรัชญาของการออกแบบท่ีสัมพันธ์กับโครงสร้างแบบต่างๆ  เช่น  โครงข้อหมุน  
โครงสร้างทรงโคง้  คานเหลก็ขนาดใหญ่  คานใหญ่ขนาน  และสะพานขึง  เป็นตน้ 
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Loading analysis, bridge deck, choice of span, selection on types of superstructure 
types, design philosophy related to trusses, arches, steel plate girders, prestressed concrete, 
tubular girders, curved girders, parallel girder systems and cable-stayed bridges. 

 

CVE 447 การออกแบบทางด้านวศิวกรรมโยธา     3(3-0-6) 
(Civil Engineering Design) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 342การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็และ  
CVE 338การวเิคราะห์โครงสร้าง 2 

ความเป็นไปไดข้องโครงสร้าง หลกัการออกแบบ การออกแบบทางวิศวกรรมโยธาใน
สาขาต่างๆ  ความสัมพนัธ์กนัระหว่างการออกแบบและการก่อสร้างโครงสร้างผลกระทบกับ
ส่ิงแวดลอ้ม การใชค้อมพิวเตอร์ในงานออกแบบ การพิจารณาโครงการในแง่ของเศรษฐศาสตร์ 

Feasibility study, principles of design, design of various,  interrelation between the 
design and construction of structures, environmental impact, computing technology in civil 
engineering design, economic consideration. 

 

CVE 448 วธีิการไฟไนต์เอลเิมนต์เบือ้งต้น      3(3-0-6) 
(Fundamental of Finite Element Method) 
วชิาบังคบัก่อน :  CVE 100การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร์สําหรับวศิวกรรมโยธา,  
MTH 201 คณติศาสตร์  2และ CVE 338การวเิคราะห์โครงสร้าง 2 

ทบทวนพีชคณิตของเมทริกซ์และการหาคาํตอบของสมการเชิงเส้นหลายชั้น หลกัการ
พื้นฐานของวิธีเฟลกซิบิลิต้ีและวิธีสติฟเนส การวิเคราะห์โครงขอ้หมุนและโครงขอ้แขง็ ภาพรวม
ของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ ความเคน้และความเครียดในระนาบ สติฟเนสของเอลิเมนต์และการ
ประยกุตใ์ชง้าน 

Review of matrix algebra and linear simultaneous equations, fundamental concepts of 
Flexibility and Stiffness method, matrix analysis of truss, beam and frames, overview of finite 
element method; plane stress and plan strain, element stiffness and analysis of various 
applications. 
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CVE 449 การออกแบบโครงสร้างเหลก็โดยวธีิตัวคูณความต้านทานและนํา้หนักบรรทุก 3(3-1-6) 
(Load and Resistance Factor Design of Steel Structures)  
วชิาบังคบัก่อน :  CVE 338การวเิคราะห์โครงสร้าง 2 

ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีตวัคูณความตา้นทานและนํ้ าหนักบรรทุก ภายใตแ้รง
ตามแนวแกน แรงเฉือนและแรงกระทาํร่วมกนั ออกแบบจุดยึดต่อโครงสร้างเหล็ก โครงสร้าง
วสัดุผสม โครงสร้างประกอบ คานประกอบ ฝึกออกแบบอาคารเหลก็ 

Load and resistance factor design for steel structures subjected to axial loads, bending 
moments, shear forces, and combined actions, design of connections, design of composite 
structures, design of built up members, design of plate girder, design steel structures. 

 

CVE 473 วศิวกรรมจราจร        3(2-3-6) 
(Traffic Engineering) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 371 วศิวกรรมการทาง หรือศึกษาพร้อมกบั CVE 371 วศิวกรรมการทาง 

ทฤษฎีการเคล่ือนตวัของการจราจรการสาํรวจและวิเคราะห์จราจรการควบคุมการจราจร 
ทางแยกและทางแยกต่างระดบัการวิเคราะห์ความจุ การออกแบบสัญญาณไฟจราจร  และจดัรอบ
สัญญาณไฟการจดัการจราจร การวิเคราะห์ผลกระทบดา้นการจราจรและความปลอดภยัทางดา้น
จราจร 

Theories of traffic flow, traffic survey and analysis; traffic control, intersection and 
interchange, analysis of traffic capacity; design of traffic signals, traffic management, traffic 
impact analysis, traffic safety. 

 

CVE 474 การขนส่งอย่างยัง่ยนื       3(3-0-6) 
(Sustainable Transportation) 
วชิาบังคบัก่อน :  ไม่มี 

บทบาทของการขนส่งสําหรับนโยบายพฒันาเมือง การวางแผนการใช้ท่ีดิน และการ
บริหารจดัการขนส่ง รถโดยสารสาธารณะ การเดิน และการขบัข่ีรถจกัรยาน ความปลอดภยัดา้น
การขนส่ง ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ สงัคมและเศรษฐกิจ 

The role of transportation in urban development policy, land use planning and 
transportation demand management; mass transit, walking and cycling, transportation safety, 
environmental health, social, and economic impacts. 
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CVE 475 การขนส่งมวลชนในตัวเมือง     3(3-0-6) 
(Urban Public Mass Transportation) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

ลกัษณะของระบบการขนส่งมวลชนสาธารณะในตวัเมือง ประเภทต่างๆของระบบการ
ขนส่งมวลชน พื้นฐานการวางแผนออกแบบและการเลือกเส้นทางของระบบขนส่งมวลชน 
รูปแบบของสถานี ระบบของทางวิ่ง และระบบส่งกาํลงัของระบบขนส่งมวลชน 

Characteristics of urban public mass transit, types of urban mass transit, fundamental 
of planning and layout of mass transit routes and networks, configuration of mass transit 
stations, supporting systems and power supply of mass transit system. 

 

CVE 476 การออกแบบทางเรขาคณติของถนน    3(3-0-6) 
(Geometric Design of Highways) 
วชิาบังคบัก่อน: CVE 371วศิวกรรมการทาง  

ระบบถนนและประเภทถนน หลกัและตวัควบคุมในการออกแบบ องคป์ระกอบของการ
ออกแบบ องคป์ระกอบหนา้ตดัถนน ถนนทอ้งถ่ิน ถนนสายรอง ถนนสายหลกั ทางด่วน ทางแยก
ระดบัเดียวกนั ทางแยกต่างระดบั 

Highway functions, design control and criteria, elements of design; cross section 
elements, local roads and streets, collector roads and streets; rural and urban arterials, freeways, 
intersections, grade separations and interchanges. 

 

CVE 483 การพฒันาแหล่งนํา้        3(3-0-6) 
(Water Resources Development) 
วชิาบังคบัก่อน :  CVE 382 วศิวกรรมชลศาสตร์   

ประเภทและวตัถุประสงค์ของโครงการพฒันาแหล่งนํ้ า หลกัการชลประทาน  ระบบ
คลองส่งนํ้ า  การระบายนํ้ า และอาคารในคลองชลประทานการพฒันาไฟฟ้าพลงันํ้ า  รูปแบบและ
องค์ประกอบของโครงการ  การเลือกชนิดของกังหันนํ้ า  การวิเคราะห์ปริมาณนํ้ าท่าเพื่อผลิต
ไฟฟ้า การบรรเทาอุทกภยั  สาเหตุของการเกิดนํ้ าท่วม  ความเสียหายจากนํ้ าท่วม  การประเมิน
ขอบเขตพ้ืนท่ีนํ้ าท่วม  และวิธีการบรรเทาอุทกภยัวิศวกรรมแม่นํ้ า  สมดุลและการเปล่ียนแปลง
สภาพแม่นํ้าตามธรรมชาติ  การเคล่ือนยา้ยตะกอน  การควบคุมรักษาสภาพลาํนํ้า  และการป้องกนั
การกดัเซาะตล่ิง 
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Types and objectives of water resource development project.  Irrigation: water 
requirements for irrigation, irrigation methods, irrigation canal systems and structures, drainage 
works.   Hydropower Development: power supply and demand, types of hydropower plant, 
general arrangement of a hydropower project, types and selection of turbines, analysis of stream 
flow data.    Flood Damage Mitigation: causes of flooding, design flood, delineation of flood 
plain, flood mitigation measures, levees and floodwalls, channel improvement, flood by passes, 
flood plain management.   River Engineering: river morphology and regime, sediment 
transport, river training works, riverbank protections.   

 

CVE 487 โครงสร้างทางชลศาสตร์       3(3-0-6) 
(Hydraulics Structures) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 385อุทกวทิยา 

การจาํแนกประเภทของอาคารชลศาสตร์ อาคารชลศาสตร์สําหรับอ่างเก็บนํ้ า การ
ออกแบบเบ้ืองตน้เข่ือนคอนกรีตและเข่ือนดิน ทางระบายนํ้ าลน้ อาคารสลายพลงังาน และอาคาร
ปล่อยนํ้ าจากอ่างเก็บนํ้ าอาคารชลประทานท่ีหัวงาน อาคารควบคุมบังคบันํ้ าในระบบคลอง
ชลประทานคนัป้องกนันํ้าท่วมและสถานีสูบนํ้าสาํหรับการระบายนํ้า 

Types of hydraulic structures, Hydraulic structures at a reservoir, Preliminary design of 
concrete gravity dam and earth dam, spillways, energy dissipaters and outlet works. Irrigation 
headworks, control structures in irrigation canals. Flood protection dike and pumping station 
for drainage. 

 

CVE 488วศิวกรรมแม่นํา้เบือ้งต้น       3(3-0-6) 
(Introduction to River Engineering) 
วชิาบังคบัก่อน :  CVE 281กลศาสตร์ของไหล, CVE 382 วศิวกรรมชลศาสตร์   
และ CVE 385อุทกวทิยา 

ประโยชน์และหนา้ท่ีของแม่นํ้ า  คุณสมบติัของแม่นํ้า   การเคล่ือนตวัของนํ้าในแม่นํ้ าการ
ไหลแบบคงตวั การไหลแบบไม่คงตวั การเคล่ือนตวัของตะกอนรูปทรงของทอ้งนํ้า  กระบวนการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างของแม่นํ้ า สมการขนส่งตะกอน  สัณฐานวิทยาแม่นํ้ า การสํารวจแม่นํ้ า    
แบบจาํลองแม่นํ้า   การควบคุมแม่นํ้า 

Utilities of river and main functions, Properties of rivers, water movement in rivers, 
steady flow, unsteady flow, Sediment transport, river morphology, river survey, river models,  
river control.  
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CVE 490 อุทกวทิยาประยุกต์                3(3-0-6) 
(Applied Hydrology)       
วชิาบังคบัก่อน : CVE 385อุทกวทิยา 

ลุ่มนํ้ าและอิทธิพลของลุ่มนํ้ าต่อกราฟนํ้ าท่า การวิเคราะห์ขอ้มูลนํ้ าฝน การออกแบบพายุ
ฝน การออกแบบปริมาณนํ้ าท่วมสูงสุด การออกแบบอ่างเก็บนํ้ าการตกตะกอนในอ่างเก็บนํ้ า 
แบบจาํลองทางอุทกวิทยา การนาํอุทกวิทยาไปประยกุตใ์ชก้บัปัญหาทางวิศวกรรม 

Watershed and its influence on hydrograph, rainfall data analysis, design storms, 
design of flood peak, reservoir design, reservoir sedimentation, hydrologic modelling, 
applications to engineering problems.  

 

CVE 491 การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์สําหรับงานด้านวศิวกรรมทรัพยากรนํา้3(3-0-6)              
(Computer Applications for Water Resources Engineering) 
วชิาบังคบัก่อน : CVE 385อุทกวทิยา 

ทบทวนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับงานวิศวกรรม  
ทรัพยากรนํ้ า  เช่น  แบบจาํลองอุทกวิทยา  ชลศาสตร์ นํ้าใตดิ้น คุณภาพนํ้ า วิศวกรรมชายฝ่ังทะเล 
และ ระบบทรัพยากรนํ้า 

Computer programming revision, software package in water resources engineering 
such as hydrology, hydraulics, groundwater, water quality, coastal engineering and water 
resources system. 

 

CVE 492 การออกแบบงานวศิวกรรมเทคนิคธรณ ี     3(3-0-6) 
(Geotechnical Engineering Design) 
วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 

การแปลผลจากข้อมูลการเจาะสํารวจดิน  การออกแบบเสาเข็มเด่ียวและกลุ่ม การ
ออกแบบงานขุดลึก การออกแบบกาํแพงกนัดินแบบเสริมแรง การออกแบบเสาเข็มดินซีเมนต ์
การวิเคราะห์เสถียรภาพของลาด อุปกรณ์ในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี 

Interpretation of soil report; pile and pile group design, design of deep excavation, 
design of reinforced wall, Design of cement column; slope stability analysis, geotechnical 
engineering  instrumentation. 
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CVE 493การประยุกต์ใช้คอมพวิเตอร์ในงานวศิวกรรมเทคนิคธรณ ี 3(2-3-6)  
(Computer Applications inGeotechnical Engineering) 

วชิาบังคบัก่อน : ไม่มี 
ไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บ้ืองตน้ แบบจาํลองคอนสติทิวทีฟสาํหรับดิน การวิเคราะห์การเสียรูป 

การวิเคราะห์แบบลิมิตของสมดุล การวิเคราะห์การไหลของนํ้ าในดิน ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาใน
การวิเคราะห์ทางดา้นวิศวกรรมเทคนิคธรณี การประยุกต์การวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์กบั
ปัญหาทางดา้นวิศวกรรมเทคนิคธรณี 

Fundamental of finite element, constitutive model of soil, deformation analysis, limit 
equilibrium analysis, seepage analysis, geotechnical consideration in analysis, application to 
geotechnical engineering problems. 
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ข.ตารางเปรียบเทยีบรายวชิาทีเ่ปลีย่นแปลงไประหว่างหลกัสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง 
หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมายเหตุ 

ก. หมวดศึกษาทั่วไป                                                                     31 หน่วยกติ 
วชิาบังคบั                                                                                       25 หน่วยกติ 
1.กลุ่มวชิาสุขพลานามยั 
GEN 101 พลศึกษา                                                                               1(0-2-2) 
(Physical Education)  
2.กลุ่มวชิาคุณธรรม จริยธรรมในการดาํเนินชีวิต 
GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพื่อการดาํเนินชีวิต                      3(3-0-6) 
(Man and Ethics of Life)  
3.กลุ่มวชิาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
GEN 121 ทกัษะการเรียนรู้และการแกป้ัญหา                                       3(3-0-6) 
(Learning and Problem Solving Skills)  
4.กลุ่มวชิาการคิดอยา่งมีระบบ 
GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคิด                                                        3(3-0-6)    
(Miracle of Thinking) 
5.กลุ่มวชิาคุณค่าและความงาม 
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต                                                            3(3-0-6) 
(Beauty of Life) 
6.กลุ่มวชิาเทคโนโลยนีวตักรรมและการจดัการ 
GEN 351 การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้าํ                               3(3-0-6) 
(Modern Management and Leadership) 

ก. หมวดศึกษาทั่วไป                                                                      31 หน่วยกติ 
วชิาบังคบั                                                                                       25 หน่วยกติ 
1.กลุ่มวชิาสุขพลานามยั 
GEN 101 พลศึกษา                                                                               1(0-2-2) 
(Physical Education)  
2.กลุ่มวชิาคุณธรรม จริยธรรมในการดาํเนินชีวิต 
GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจริยศาสตร์เพื่อการดาํเนินชีวิต                      3(3-0-6) 
(Man and Ethics of Life)  
3.กลุ่มวชิาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
GEN 121 ทกัษะการเรียนรู้และการแกป้ัญหา                                       3(3-0-6) 
(Learning and Problem Solving Skills)  
4.กลุ่มวชิาการคิดอยา่งมีระบบ 
GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคิด                                                        3(3-0-6)    
(Miracle of Thinking) 
5.กลุ่มวชิาคุณค่าและความงาม 
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต                                                            3(3-0-6) 
(Beauty of Life) 
6.กลุ่มวชิาเทคโนโลยนีวตักรรมและการจดัการ 
GEN 351 การบริหารจดัการยคุใหม่และภาวะผูน้าํ                               3(3-0-6) 
(Modern Management and Leadership)  
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมายเหตุ 
7.กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 
LNG101ภาษาองักฤษทัว่ไป  3(3-0-6) 
(General English) 
LNG102ทกัษะและกลยทุธ์ภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
(English Skills and Strategies) 
LNG103 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ    3(3-0-6) 
(Academic English) 
วชิาบังคบัเลอืก                                                                                 6 หน่วยกติ 
1.กลุ่มวชิาสุขพลานามยั 
GEN 301 การพฒันาสุขภาพแบบองคร์วม   3(3-0-6) 
(Holistic Health Development) 
2.กลุ่มวชิาคุณธรรม จริยธรรมในการดาํเนินชีวิต 
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      3(3-0-
6)(The Philosophy of Sufficiency Economy) 
GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวทิยาศาสตร์   3(3-0-
6)(Ethics in Science-based Society) 
GEN 411 การพฒันาบุคลิกภาพและการพดูในที่สาธารณะ 3(2-2-6) 
(Personality Development and Public Speaking) 
3.กลุ่มวชิาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
GEN 321 ประวตัิศาสตร์อารยธรรม    3(3-0-6) 
(The History of Civilization) 

7.กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 
LNG101ภาษาองักฤษทัว่ไป  3(3-0-6) 
(General English) 
LNG102ทกัษะและกลยทุธ์ภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 
(English Skills and Strategies) 
LNG103 ภาษาองักฤษเชิงวชิาการ    3(3-0-6) 
(Academic English) 
วชิาบังคบัเลอืก                                                                                6 หน่วยกติ 
1.กลุ่มวชิาสุขพลานามยั 
GEN 301 การพฒันาสุขภาพแบบองคร์วม   3(3-0-6) 
(Holistic Health Development) 
2.กลุ่มวชิาคุณธรรม จริยธรรมในการดาํเนินชีวิต 
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 
(The Philosophy of Sufficiency Economy) 
GEN 311 จริยศาสตร์ในสังคมฐานวทิยาศาสตร์   3(3-0-
6)(Ethics in Science-based Society) 
GEN 411 การพฒันาบุคลิกภาพและการพดูในที่สาธารณะ 3(2-2-6) 
(Personality Development and Public Speaking) 
3.กลุ่มวชิาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
GEN 321 ประวตัิศาสตร์อารยธรรม    3(3-0-6) 
(The History of Civilization) 
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมายเหตุ 
GEN 421สังคมศาสตร์บูรณาการ    3(3-0-6) 
(Integrative Social Sciences) 
4.กลุ่มวชิาการคิดอยา่งมีระบบ 
GEN 331 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล     3(3-0-6) 
(Man and Reasoning) 
5.กลุ่มวชิาคุณค่าและความงาม 
GEN 341 ภมูิปัญญาทอ้งถิ่นไทย     3(3-0-6) 
(Thai Indigenous Knowledge) 
GEN 441 วฒันธรรมและการท่องเที่ยว   3(2-2-6) 
(Culture and Excursion) 
6.กลุ่มวชิาเทคโนโลยนีวตักรรมและการจดัการ 
GEN 352 เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 3(3-0-6) 
(Technology and Innovation for Sustainable Development) 
GEN 353 จิตวทิยาการจดัการ       3(3-0-
6)(Managerial Psychology) 
7.กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 
 

GEN 421สังคมศาสตร์บูรณาการ    3(3-0-6) 
(Integrative Social Sciences) 
4.กลุ่มวชิาการคิดอยา่งมีระบบ 
GEN 331 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล     3(3-0-6) 
(Man and Reasoning) 
5.กลุ่มวชิาคุณค่าและความงาม 
GEN 341 ภมูิปัญญาทอ้งถิ่นไทย     3(3-0-6) 
(Thai Indigenous Knowledge) 
GEN 441 วฒันธรรมและการท่องเที่ยว   3(2-2-6) 
(Culture and Excursion) 
6.กลุ่มวชิาเทคโนโลยนีวตักรรมและการจดัการ 
GEN 352 เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 3(3-0-6) 
(Technology and Innovation for Sustainable Development) 
GEN 353 จิตวทิยาการจดัการ       3(3-0-
6)(Managerial Psychology) 
7.กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร 
LNG113 ภาษาองักฤษในชีวติประจาํวนั                 2(2- 0-4)  
(English for Everyday Life) 
LNG114 ภาษาองักฤษในการทาํงาน 1                                               2(2- 0-4) 
(English for Work I) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพิม่รายวชิา 
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมายเหตุ 
 
 
 
 
LNG211การฟังอยา่งมีประสิทธิผล                                  1(1- 0-2) 
(Effective Listening ) 
LNG 212 ทกัษะการนาํเสนองาน                                1(1- 0-2) 
(Oral Presentation Skills) 
LNG 213 การเขียนรายงานการปฏิบตัิการ                 1(1- 0-2) 
 (Laboratory Report Writing) 
 
 
 
 
LNG 293 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ  3(3-0-6) 
(Thai for Communication and Careers) 
 
 
 
 
 

LNG115 ภาษาองักฤษในการทาํงาน 2                                2(2- 0-4) 
(English for Work II) 
LNG 122 การเรียนภาษาองักฤษดว้ยตนเอง 3(0-6-6) 
(English through Independent Learning) 
LNG211การฟังอยา่งมีประสิทธิผล                                  1(1- 0-2) 
(Effective Listening ) 
LNG 212 ทกัษะการนาํเสนองาน                                1(1- 0-2) 
(Oral Presentation Skills) 
LNG 213 การเขียนรายงานการปฏิบตัิการ                 1(1- 0-2) 
(Laboratory Report Writing) 
LNG 231 สุนทรียะแห่งการอ่าน     3(3-0-6) 
(Reading Appreciation) 
LNG 232 การแปลเบื้องตน้     3(3-0-6) 
(Basic Translation) 
LNG 294 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและงานอาชีพ  3(3-0-6) 
(Thai for Communication and Careers) 
LNG 311 ภาษามาเลยเ์บื้องตน้     3(3-0-6) 
(Basic Malay Language) 
LNG 321 ภาษาเขมรเบื้องตน้     3(3-0-6) 
(Basic Cambodian) 
LNG 341 ภาษาเวียดนามเบื้องตน้     3(3-0-6) 
(BasicVietnamese) 

 

เพิม่รายวชิา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพิม่รายวชิา 
 
 

ปรับรหัสวชิาให้เหมาะสม 
 

 
 
 

เพิม่รายวชิา 
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมายเหตุ 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                                     112 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                   21  หน่วยกติ 
สําหรับนักศึกษาทุกแผนการเรียน 
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1                                                                      3(3-0-6) 
(Mathematics I) 
MTH 102 คณิตศาสตร์ 2                                                                      3(3-0-6) 
(Mathematics II) 
MTH 201 คณิตศาสตร์ 3                                                                      3(3-0-6) 
(Mathematics III) 
PHY 103 ฟิสิกส์ทัว่ไปสาํหรับนกัศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ 1                 3(3-0-6) 
(General Physics for Engineering Students I) 
PHY 104 ฟิสิกส์ทัว่ไปสาํหรับนกัศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ 2                 3(3-0-6) 
(General Physics for Engineering Students II)  
PHY 191 ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป 1                    1(0-2-2) 
(General Physics Laboratory I) 
PHY 192 ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป 2                    1(0-2-2) 
(General Physics Laboratory II) 
CHM 103 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
(Fundamental Chemistry)  
CHM 160 ปฏิบตัิการเคมี 1(0-3-2)                                       
(Chemistry Laboratory)         

ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                                     113 หน่วยกติ 
กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                                   21  หน่วยกติ 
สําหรับนักศึกษาทุกแผนการเรียน 
MTH 101 คณิตศาสตร์ 1                                                                      3(3-0-6) 
(Mathematics I) 
MTH 102 คณิตศาสตร์ 2                                                                      3(3-0-6) 
(Mathematics II) 
MTH 201 คณิตศาสตร์ 3                                                                      3(3-0-6) 
(Mathematics III) 
PHY 103 ฟิสิกส์ทัว่ไปสาํหรับนกัศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ 1                 3(3-0-6) 
(General Physics for Engineering Students I) 
PHY 104 ฟิสิกส์ทัว่ไปสาํหรับนกัศึกษาวศิวกรรมศาสตร์ 2                 3(3-0-6) 
(General Physics for Engineering Students II)  
PHY 191 ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป 1                    1(0-2-2) 
(General Physics Laboratory I) 
PHY 192 ปฏิบตัิการฟิสิกส์ทัว่ไป 2                    1(0-2-2) 
(General Physics Laboratory II) 
CHM 103 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 
(Fundamental Chemistry)  
CHM 160 ปฏิบตัิการเคมี 1(0-3-2)                                       
(Chemistry Laboratory)         

จํานวนหน่วยกติเพิม่ขึน้ 1 หน่วยกติ 
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กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมศาสตร์                          18  หน่วยกติ 
CVE 100  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับวศิวกรรมโยธา     3(2-2-6) 
(Computer Programming for Civil Engineering)      
PRE 151 วสัดุวิศวกรรม                                                                  3(3-0-6) 
(Engineering Materials) 
CVE 111  เขียนแบบวศิวกรรม                                                        3(2-3-6) 
(Engineering Drawing)  
CVE 131 กลศาสตร์วศิวกรรม 1 3(3-0-6) 
(Engineering Mechanics I)  
CVE 232 กลศาสตร์วศิวกรรม 2                                                          3(3-0-6) 
(Engineering Mechanics II)     
CVE 281 กลศาสตร์ของไหล                                                           3(3-0-6) 
(Fluid Mechanics) 
กลุ่มวชิาบังคบัในภาควชิา 64  หน่วยกติ    
แผนการเรียนปกติ 
CVE 221 สาํรวจ                                                                            3(3-0-6) 
(Surveying) 
CVE 223 การปฏิบตัิงานสาํรวจ                  1(0-3-2)   
(Surveying Practices) 
CVE 224 โครงงานสาํรวจ                               1(0-3-2)  
(Surveying Project) 

กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวศิวกรรมศาสตร์                          18  หน่วยกติ 
CVE 100  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรับวศิวกรรมโยธา 3(2-3-6) 
(Computer Programming for Civil Engineering)      
PRE 151 วสัดุวิศวกรรม                                                                  3(3-0-6) 
(Engineering Materials) 
CVE 111  เขียนแบบวศิวกรรม                                                        3(2-3-6) 
 (Engineering Drawing)  
CVE 131 กลศาสตร์วศิวกรรม 1                                 3(3-0-6) 
(Engineering Mechanics I)  
CVE 232 กลศาสตร์วศิวกรรม 2                                     3(3-0-6) 
(Engineering Mechanics II)     
CVE 281 กลศาสตร์ของไหล                                                           3(3-0-6) 
(Fluid Mechanics) 
กลุ่มวชิาบังคบัในภาควชิา 65  หน่วยกติ       
แผนการเรียนปกติ 
CVE 221 สาํรวจ                                     3(3-0-6) 
(Surveying) 
CVE 223 การปฏิบตัิงานสาํรวจ                 1(0-3-2)   
(Surveying Practices) 
CVE 224 โครงงานสาํรวจ                              1(0-3-2)  
(Surveying Project) 

 
ปรับจํานวนชั่วโมงปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนหน่วยกติเพิม่ขึน้ 1 หน่วยกติ 
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมายเหตุ 
CVE 225 การฝึกภาคสนามวิชาสาํรวจ  1 หน่วยกิต 
(Surveying Field Camp) 
CVE 233 กลศาสตร์วสัดุ                3(3-0-6) 
(Mechanics of Materials)  
CVE 236 วสัดุในงานวศิวกรรมโยธา                                 2(1-3-4) 
(Civil Engineering Materials) 
CVE 237 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1                   3(3-0-6)   
(Structural Analysis I) 
CVE 240 คณิตศาสตร์ประยกุตส์าํหรับวศิวกรรมโยธา                      3(3-0-6)   
(Applied Mathematics for Civil Engineers) 
CVE 300 ฝึกงานอุตสาหกรรม                                               2 หน่วยกิต (S/U) 
(Industrial Training) 
CVE 311 การบริหารงานวศิวกรรม                                              3(3-0-6)   
(Engineering Management)                  
CVE 335 วสัดุซีเมนตแ์ละคอนกรีต                                                 3(2-3-6) 
(Cement and Concrete Materials) 
CVE 338 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2  3(3-0-6)                                   
(Structural Analysis II) 
CVE 341 การออกแบบโครงสร้างเหลก็และไม ้                           3(2-3-6) 
(Steel and Timber Design) 
CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็                                         4(3-2-8) 
(Reinforced Concrete Design) 

CVE 225 การฝึกภาคสนามวิชาสาํรวจ  1 หน่วยกิต 
(Surveying Field Camp) 
CVE 233 กลศาสตร์วสัดุ                3(3-0-6) 
(Mechanics of Materials)  
CVE 236 วสัดุในงานวศิวกรรมโยธา                                 2(1-3-4) 
(Civil Engineering Materials) 
CVE 237 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1                   3(3-0-6)   
(Structural Analysis I) 
CVE 240 คณิตศาสตร์ประยกุตส์าํหรับวศิวกรรมโยธา                      3(3-0-6)   
(Applied Mathematics for Civil Engineers) 
CVE 300 ฝึกงานอุตสาหกรรม                                               2 หน่วยกิต (S/U) 
(Industrial Training) 
CVE 311 การบริหารงานวศิวกรรม                                              3(3-0-6)   
(Engineering Management)                  
CVE 335 วสัดุซีเมนตแ์ละคอนกรีต                                                 3(2-3-6) 
(Cement and Concrete Materials) 
CVE 338 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2  3(3-0-6)                                   
(Structural Analysis II) 
CVE 341 การออกแบบโครงสร้างเหลก็และไม ้                           4(3-3-6) 
(Steel and Timber Design) 
CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็                                         4(3-3-6) 
(Reinforced Concrete Design) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับจํานวนหน่วยกติให้ตรงกบั 
สภาวศิวกร 
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมายเหตุ 
CVE 361 วศิวกรรมธรณีวทิยา                                                             2(2-0-4)    
(Engineering Geology) 
CVE 362 ปฐพีกลศาสตร์                                                                     3(3-0-6)    
(Soil Mechanics) 
CVE 363 ปฏิบตัิการปฐพีกลศาสตร์                                                    1(0-3-2)    
(Soil Mechanics Laboratory) 
CVE 364 วศิวกรรมฐานราก                          3(3-0-6)                                  
(Foundation Engineering) 
CVE 371 วศิวกรรมการทาง                          3(3-0-6)                                  
(Highway Engineering) 
CVE 382 วศิวกรรมชลศาสตร์                         3(3-0-6)                                  
(Hydraulic Engineering) 
CVE 385 อุทกวิทยา                                 3(3-0-6)                   
(Hydrology)        
CVE 394 การทดลองชลศาสตร์                                                           1(0-3-2)   
(Hydraulic Laboratory) 
CVE 401 โครงร่างงานวศิวกรรมโยธา  1(0-3-2)                                   
(Civil  Engineering Project Proposal) 
CVE 402 โครงงานวศิวกรรมโยธา   3(0-6-9)                   
(Civil Engineering Project)  
 

CVE 261 วศิวกรรมธรณีวทิยา                      2(2-0-4)                             
(Engineering Geology) 
CVE 362 ปฐพีกลศาสตร์                                                            3(3-0-6)             
(Soil Mechanics) 
CVE 363 ปฏิบตัิการปฐพีกลศาสตร์                                                    1(0-3-2)    
(Soil Mechanics Laboratory) 
CVE 364 วศิวกรรมฐานราก                         3(3-0-6)                                   
(Foundation Engineering) 
CVE 371 วศิวกรรมการทาง                         3(3-0-6)                                   
(Highway Engineering) 
CVE 382 วศิวกรรมชลศาสตร์                        3(3-0-6)                                   
(Hydraulic Engineering) 
CVE 385 อุทกวิทยา                                  3(3-0-6)                  
(Hydrology)                           
CVE 394 การทดลองชลศาสตร์                                                    1(0-3-2)          
(Hydraulic Laboratory) 
CVE 401 โครงร่างงานวศิวกรรมโยธา   1(0-3-2)                                  
(Civil  Engineering Project Proposal) 
CVE 402 โครงงานวศิวกรรมโยธา   3(0-6-9)                   
(Civil Engineering Project)  

ปรับรหัสวชิาให้ตรงกบัชั้นปีทีเ่รียน 
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CVE 414 การประมาณราคาและการกาํหนดรายการก่อสร้าง          3(3-0-6)       
(Construction Estimating and Specifications) 
CVE 415 การบริหารงานก่อสร้าง                   3(3-0-6)                                        
(Construction Management) 
กลุ่มวชิาบังคบัในภาควชิา                                                            73  หน่วยกติ 
แผนการเรียนสหกจิศึกษา 
รายวชิาเช่นเดียวกบักลุ่มวชิาบงัคบัของนกัศึกษาแผนการเรียนปกติทุกวชิา 
ยกเวน้วิชา CVE 401 โครงร่างงานวศิวกรรมโยธา  CVE 402 โครงงาน
วศิวกรรมโยธา และกลุ่มวชิาเลือกจาํนวน 9 หน่วยกิต แลว้เพิ่มวชิา CVE 301
สหกิจศึกษา จาํนวน 12 หน่วยกิตและ CVE 302 การสัมมนาสาํหรับสหกิจ
ศึกษาจาํนวน 1 หน่วยกิต 
CVE 301 สหกิจศึกษา    12 หน่วยกิต  
(Cooperative education) 
CVE 302 การสัมมนาสาํหรับสหกิจศึกษา 1(0-3-2) 
(Cooperative Seminar)   
กลุ่มวิชาเลือก                                                                                  9 หน่วยกิต 
แบบไม่เรียนสหกิจศึกษา 
CVE 403  หวัขอ้พิเศษ 1    3(3-0-6) 
(Special Topic I) 
CVE 404  หวัขอ้พิเศษ 2    3(3-0-6) 
(Special Topic II) 

CVE 414 การประมาณราคาและการกาํหนดรายการก่อสร้าง           3(3-0-6)      
(Construction Estimating and Specifications) 
CVE 415 การบริหารงานก่อสร้าง                     3(3-0-6)                                   
(Construction Management) 
กลุ่มวชิาบังคบัในภาควชิา                                                            74  หน่วยกติ 
แผนการเรียนสหกจิศึกษา 
รายวชิาเช่นเดียวกบักลุ่มวชิาบงัคบัของนกัศึกษาแผนการเรียนปกติทุกวชิา 
ยกเวน้วิชา CVE 401 โครงร่างงานวศิวกรรมโยธา  CVE 402 โครงงาน
วศิวกรรมโยธา และกลุ่มวชิาเลือกจาํนวน 9 หน่วยกิต แลว้เพิ่มวชิา CVE 406 
สหกิจศึกษา จาํนวน 12 หน่วยกิตและ CVE 407 การสัมมนาสาํหรับสหกิจ
ศึกษาจาํนวน 1 หน่วยกิต 
CVE 406 สหกิจศึกษา    12 หน่วยกิต  
(Cooperative education) 
CVE 407 การสัมมนาสาํหรับสหกิจศึกษา 1(0-3-2) 
(Cooperative Seminar)   
กลุ่มวิชาเลือก                                                                                  9 หน่วยกิต 
แบบไม่เรียนสหกิจศึกษา 
CVE 403  หวัขอ้พิเศษ 1    3(3-0-6) 
(Special Topic I) 
CVE 404  หวัขอ้พิเศษ 2    3(3-0-6) 
(Special Topic II) 

 
 
 
 
จํานวนหน่วยกติเพิม่ขึน้ 1 หน่วยกติ 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับรหัสวชิาให้ตรงกบัชั้นปีที่            
เรียน 
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CVE 405 หวัขอ้พิเศษ 3    3(3-0-6) 
(Special Topic III) 
CVE 411 วศิวกรรมและเทคโนโลยกีารก่อสร้างสมยัใหม่                3(3-0-6)    
(Modern Construction Engineering & Technology) 
CVE 418 เทคโนโลยสีารสนเทศในงานก่อสร้าง                  3(3-0-6)   
(Information Technology in Construction) 
CVE 419 การจดัการผลิตภาพและคุณภาพงานก่อสร้าง                 3(3-0-6)   
(Productivity & Quality Management in Construction) 
CVE 226 การสาํรวจเส้นทาง                                  3(2-3-6)    
(Route Surveying) 
CVE 421 ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข                                                3(3-0-6)   
(Digital Photogrammetry) 
CVE 422 การวเิคราะห์ภาพดาวเทียม                                 3(2-3-6)    
(Satellite Image Analysis) 
CVE 425 การสาํรวจดว้ยดาวเทียม                  3(3-0-6)    
(Satellite Surveying) 
CVE 426 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เบื้องตน้                 3(2-3-6)    
 (Introduction to GIS) 
CVE 428 การคาํนวณปรับแกใ้นงานสาํรวจ                 3(3-0-6)    
(Adjustment Computation in Surveying) 
CVE 443 การออกแบบอาคาร                   3(3-0-6)   
(Building Design) 

CVE 405 หวัขอ้พิเศษ 3    3(3-0-6) 
(Special Topic III) 
CVE 411 วศิวกรรมและเทคโนโลยกีารก่อสร้างสมยัใหม่                3(3-0-6)    
(Modern Construction Engineering and Technology) 
CVE 418 เทคโนโลยสีารสนเทศในงานก่อสร้าง                  3(3-0-6)   
(Information Technology in Construction) 
CVE 419 การจดัการผลิตภาพและคุณภาพงานก่อสร้าง                 3(3-0-6)   
(Productivity and Quality Management in Construction) 
CVE 226 การสาํรวจเส้นทาง                                  3(2-3-6)    
(Route Surveying) 
CVE 421 ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข                                                3(3-0-6)   
(Digital Photogrammetry) 
CVE 422 การวเิคราะห์ภาพดาวเทียม                                 3(2-3-6)    
(Satellite Image Analysis) 
CVE 425 การสาํรวจดว้ยดาวเทียม                  3(3-0-6)    
(Satellite Surveying) 
CVE 426 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เบื้องตน้                 3(2-3-6)    
 (Introduction to Geographic Information System ) 
CVE 428 การคาํนวณปรับแกใ้นงานสาํรวจ                 3(3-0-6)    
(Adjustment Computation in Surveying) 
CVE 443 การออกแบบอาคาร                   3(3-0-6)   
(Building Design) 
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมายเหตุ 
CVE 444 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง                  3(3-0-6) 
(Prestressed Concrete Design)   
CVE 445 การออกแบบโครงสร้างเหลก็โดยวธิีพลาสติก                 3(3-0-6) 
(Plastic Design of Steel Structures) 
CVE 446 การออกแบบสะพาน                   3(3-0-6) 
(Bridge Design) 
CVE 447 การออกแบบทางดา้นวศิวกรรมโยธา                  3(3-0-6)   
(Civil Engineering Design) 
CVE 448 วธิีการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บื้องตน้                  3(3-0-6)   
(Fundamental of Finite Element Method) 
CVE 449 การออกแบบโครงสร้างเหลก็โดยวธิีตวัคูณ                         3(3-1-6)    
 ความตา้นทานและนํ้าหนกับรรทุก   
(Load and Resistance Factor Design of Steel Structures) 
CVE 372 วศิวกรรมขนส่ง                    3(3-0-6)   
(Transportation Engineering) 
CVE 473 วศิวกรรมจราจร                    3(3-0-6)   
(Traffic engineering) 
CVE 474 การขนส่งอยา่งย ัง่ยนื                   3(3-0-6)   
(Sustainable Transportation) 
CVE 475 การขนส่งมวลชนในตวัเมือง                                 3(3-0-6)    
(Urban Mass Transportation) 
 

CVE 444 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง                  3(3-0-6) 
(Prestressed Concrete Design)   
CVE 445 การออกแบบโครงสร้างเหลก็โดยวธิีพลาสติก                 3(3-0-6) 
(Plastic Design of Steel Structures) 
CVE 446 การออกแบบสะพาน                   3(3-0-6) 
(Bridge Design) 
CVE 447 การออกแบบทางดา้นวศิวกรรมโยธา                  3(3-0-6)   
(Civil Engineering Design) 
CVE 448 วธิีการไฟไนตเ์อลิเมนตเ์บื้องตน้                  3(3-0-6)   
(Fundamental of Finite Element Method) 
CVE 449 การออกแบบโครงสร้างเหลก็โดยวธิีตวัคูณ                         3(3-1-6)    
 ความตา้นทานและนํ้าหนกับรรทุก   
(Load and Resistance Factor Design of Steel Structures) 
CVE 372 วศิวกรรมขนส่ง                    3(3-0-6)   
(Transportation Engineering) 
CVE 473 วศิวกรรมจราจร                    3(2-3-6)   
(Traffic Engineering) 
CVE 474 การขนส่งอยา่งย ัง่ยนื                   3(3-0-6)   
(Sustainable Transportation) 
CVE 475 การขนส่งมวลชนในตวัเมือง                                 3(3-0-6)    
(Urban Public Mass Transportation) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ปรับชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติ 
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หลกัสูตรเดมิ พ.ศ. 2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หมายเหตุ 
CVE 476 การออกแบบทางเรขาคณิตของถนน                  3(3-0-6)   
(Geometric Design of Highways) 
CVE 483 การพฒันาแหล่งนํ้า                                  3(3-0-6)    
(Water Resources Development) 
CVE 487 โครงสร้างทางชลศาสตร์                                 3(3-0-6)    
(Hydraulic Structures) 
CVE 488 วศิวกรรมแม่นํ้าเบื้องตน้                   3(3-0-6)   
(Introduction to River Engineering) 
CVE 490 อุทกวิทยาประยกุต ์                   3(3-0-6)   
(Applied Hydrology) 
CVE 491 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์สาํหรับงาน                              3(3-0-6)   
ดา้นวศิวกรรมทรัพยากรนํ้า   
 (Computer Applications  for Water Resources Engineering) 
CVE 492 การออกแบบงานวศิวกรรมเทคนิคธรณี                 3(3-0-6)   
(Geotechnical Engineering Design) 
CVE 493 การใชค้อมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี                3(3-0-6)    
(Computer Applications in Geotechnical Engineering) 

CVE 476 การออกแบบทางเรขาคณิตของถนน                  3(3-0-6)   
(Geometric Design of Highways) 
CVE 483 การพฒันาแหล่งนํ้า                                  3(3-0-6)    
(Water Resources Development) 
CVE 487 โครงสร้างทางชลศาสตร์                                 3(3-0-6)    
(Hydraulic Structures) 
CVE 488 วศิวกรรมแม่นํ้าเบื้องตน้                   3(3-0-6)   
(Introduction to River Engineering) 
CVE 490 อุทกวิทยาประยกุต ์                   3(3-0-6)   
(Applied Hydrology) 
CVE 491 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์สาํหรับงาน                              3(3-0-6)   
ดา้นวศิวกรรมทรัพยากรนํ้า   
 (Computer Applications  for Water Resources Engineering) 
CVE 492 การออกแบบงานวศิวกรรมเทคนิคธรณี                 3(3-0-6)   
(Geotechnical Engineering Design) 
CVE 493 การประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ในงาน3(2-3-6)                    
วศิวกรรมเทคนิคธรณี                 
(Computer Applications in Geotechnical Engineering) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปรับชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติ 

ค.หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                                       6 หน่วยกติ ค.หมวดวชิาเลอืกเสรี                                                                       6 หน่วยกติ  
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ค. ประวตัิอาจารย์ประจําหลกัสูตร 
 

รศ.ดร. นิตยา  หวงัวงศ์วโิรจน์ 
Asst. Prof.Dr. NittayaWangwongwiroj 

1.ประวตัิการศึกษา 
ปีพ.ศ. 2545 Ph.D.(Water Resources Engineering),Asian Institute of Technology, Thailand 
ปีพ.ศ. 2532  วศ.ม. (วิศวกรรมแหล่งนํ้า), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ประเทศไทย 
ปีพ.ศ. 2529  วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย 
2.ภาระงานสอน 
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวชิา          
CVE 681 Advance Open Chanel Hydraulic     3 หน่วยกิต 
CVE 704 Special Topic in Civil Engineering     1 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวชิา          
CVE 281 Fluid Mechanics       3 หน่วยกิต 
CVE 385 Hydrology        3 หน่วยกิต 
CVE 394 Hydraulics Laboratory       1 หน่วยกิต 
2.2ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
รายวชิา          
CVE 281 Fluid Mechanics       3 หน่วยกิต 
CVE 385 Hydrology        3 หน่วยกิต 
CVE 394 Hydraulics Laboratory       1 หน่วยกิต 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
1. นิตยา หวงัวงศ์วิโรจน์, อุทกวิทยา, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, พิมพค์ร้ังท่ี 1, ด่านสุทธาการพิมพ,์ 2551 
2. สราวุฒิ  โสภณพัฒนากุล , นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์  และอุดมศักด์ิ  อิศรางกูร ณ  อยุธยา, 2552, 

“ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินต่อปริมาณนํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้าปิงตอนบน”, การ
ประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที ่14 “เทคโนโลยวีศิวกรรมโยธากบัยุคโลกาภิวฒัน์”, 13-
15 พฤษภาคม 2552, จ.นครราชสีมา. 
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3. ชลทิศ กิตติคุณ, นิตยา หวงัวงศ์วิโรจน์ และอุดมศกัด์ิ อิศรางกูร ณ อยุธยา,2552, “การประยุกต์ใช้
แบบจาํลองชลศาสตร์กบัสารสนเทศภูมิศาสตร์ประเมินสภาพนํ้ าท่วม พื้นท่ีลุ่มนํ้ าคลองตะกัว่ป่า 
จงัหวดัพงังา”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 14“เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธากับ
ยุคโลกาภิวฒัน์”, 13-15 พฤษภาคม 2552, จ.นครราชสีมา. 
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ผศ.ธีระ ลาภิศชยางกลู 
TheeraLaphitchayangkul 

1. ประวตัิการศึกษา 
ปีพ.ศ. 2545 วศ.ม. (วิศวกรรมสาํรวจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ประเทศไทย 
ปีพ.ศ. 2541  ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย 
2.ภาระงานสอน 
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวชิา          
ไม่มี 
ระดับปริญญาตรี 
รายวชิา          
CVE 111 Engineering Drawing       3 หน่วยกิต 
CVE 221 Surveying        3 หน่วยกิต 
CVE 223 Surveying Practices       1 หน่วยกิต 
CVE 224 Surveying Project       1 หน่วยกิต 
CVE 225 Surveying Field Camp       1 หน่วยกิต 
CVE 226 Route Surveying       3 หน่วยกิต 
CVE 421 Digital Photogrammetry      3 หน่วยกิต 
CVE 422Satellite Image Analysis      3 หน่วยกิต 
2.2ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
รายวชิา          
CVE 111 Engineering Drawing       3 หน่วยกิต 
CVE 221 Surveying        3 หน่วยกิต 
CVE 223 Surveying Practices       1 หน่วยกิต 
CVE 224 Surveying Project       1 หน่วยกิต 
CVE 225 Surveying Field Camp       1 หน่วยกิต 
CVE 226 Route Surveying       3 หน่วยกิต 
CVE 421 Digital Photogrammetry      3 หน่วยกิต 
CVE 422Satellite Image Analysis      3 หน่วยกิต 
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3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
1. ธีระ ลาภิศชยางกลู, 2553, “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของหอพกันกัศึกษาบริเวณรอบมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีท่ี 33, ฉบบัท่ี 1, มกราคม-มีนาคม, 
หนา้ 49-59.  

2. ธงชัย โพธ์ิทอง และธีระ ลาภิศชยางกูล, 2552, "การนําเสนอขอ้มูลภูมิสารสนเทศบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตดว้ยโปรแกรมรหัสเปิด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีท่ี 32, ฉบบัท่ี 1, มกราคม-
มีนาคม, หนา้ 169-178.  

3. ธีระ ลาภิศชยางกูล และธนัช สุขวิมลเสรี, 2552, "ระบบภูมิสารสนเทศของท่าเรือสินคา้ริมแม่นํ้ า
เจา้พระยาฝ่ังตะวนัตก", วารสารวจัิยและพฒันา มจธ., ปีท่ี 32, ฉบบัท่ี 1, มกราคม-มีนาคม, หนา้ 161-
168. 

4. ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2552, "ระบบภูมิสารสนเทศของสะพานในเขตทางหลวงจงัหวดัปราจีนบุรี", 
วารสารวจัิยและพฒันา มจธ., ปีท่ี 32, ฉบบัท่ี 1, มกราคม-มีนาคม, หนา้ 151-160. 

5. ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2550, "โครงข่ายระดับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", 
วารสารวจัิยและพฒันา มจธ., ปีท่ี 30, ฉบบัท่ี 2, เมษายน-มิถุนายน, หนา้ 377-389. 

6. ธงชยั โพธ์ิทอง และธีระ ลาภิศชยางกูล, 2551, "การทาํแผนท่ีภูมิประเทศเชิงตวัเลขดว้ยโปรแกรม
รหสัเปิด", วารสารวจัิยและพฒันา มจธ., ปีท่ี 31, ฉบบัท่ี 1, มกราคม-มีนาคม, หนา้ 191-200. 

7. ธีระ ลาภิศชยางกูล, 2550, "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการระดบัโดยวิธีทางตรง", วารสาร
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม, ปีท่ี 26, ฉบบัท่ี 1, มกราคม-มีนาคม, หนา้ 71-
80. 
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อ. เอกชัย     ภัทรวงศ์ไพบูลย์ 
AikachaiPattarawongpaibool 

1.ประวตัิการศึกษา 
ปีพ.ศ. 2527  วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, ประเทศไทย 
ปีพ.ศ. 2524  วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, ประเทศไทย 
2.ภาระงานสอน 
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวชิา          
ไม่มี 
ระดับปริญญาตรี 
รายวชิา          
CVE 131 Engineering Mechanics I      3 หน่วยกิต 
CVE 232 Engineering Mechanics II      3 หน่วยกิต 
CVE 335 Cement and Concrete Materials      3 หน่วยกิต 
CVE 236 Civil Engineering Materials      2หน่วยกิต 
CVE 338 Structural Analysis II       3 หน่วยกิต 
CVE 341 Steel and Timber Design      4หน่วยกิต 
2.2ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
รายวชิา          
CVE 131 Engineering Mechanics I      3 หน่วยกิต 
CVE 232 Engineering Mechanics II      3 หน่วยกิต 
CVE 335 Cement and Concrete Materials      3 หน่วยกิต 
CVE 236 Civil Engineering Materials      2หน่วยกิต 
CVE 338 Structural Analysis II       3 หน่วยกิต 
CVE 341 Steel and Timber Design      4หน่วยกิต 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
1.    ธวชัชยั  สาสกุล, ปิยพงษ ์ สุวรรณมณีโชติ, วิเชียร  ชาลี, ชยั  จาตุรพิทกัษก์ุล และ  เอกชยั  ภทัรวงศ์

ไพบูลย,์“กาํลงัอดัและการซึมผ่านคลอไรด์ของคอนกรีตท่ีใช้เถา้ถ่านหินแทนท่ีปูนซิเมนต์ปอร์ต
แลนดป์ระเภทท่ี 5 ในสภาพแวดลอ้มทะเล”,ในการประชุมวชิาการวศิวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 12, 
พิษณุโลก, 2-4 พฤษภาคม 2550. 
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2.    วิทวสั  ทิพยพ์ิริยพงศ์, สหลาภ  หอมวุฒิวงศ์, ชัย  จาตุรพิทกัษ์กุล และ เอกชัย  ภัทรวงศ์ไพบูลย์
,“ผลกระทบของเถา้ชานออ้ยท่ีมีต่อการซึมของนํ้ าผ่านคอนกรีต”, ในการประชุมวิชาการวิศวกรรม
โยธาแห่งชาติ คร้ังที ่12, พิษณุโลก, 2-4 พฤษภาคม 2550. 

3.    สุชาติ  ละธงสินธ์ุ, จตุพล  ตั้งปกาศิต, เอกชยั  ภทัรวงศไ์พบูลย ์และ ชยั  จาตุรพิทกัษก์ุล,“การอดัตวั
ของอนุภาคและปฏิกิริยาปอซโซลานของเถา้แกลบ-เปลือกไมใ้นคอนกรีต”,ในการประชุมวิชาการ
วศิวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที ่12, พิษณุโลก, 2-4 พฤษภาคม 2550. 

4.    วลยัลกัษณ์  สาระจนัทร์, วีรชาติ   ตั้ งจิรภัทร, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และ เอกชัย  ภัทรวงศ์ไพบูลย์
,“ผลกระทบของความละเอียดและอตัราการแทนท่ีของเถา้แกลบ-เปลือกไมต่้อกาํลงัอดัและอตัราการ
ซึมของนํ้ าผ่าน คอนกรีต”,ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 12, พิษณุโลก, 2-4 
พฤษภาคม 2550. 

5.    พงศธร  จนัทร์ตรี, นันทชัย  ชูศิลป์, ชยั จาตุรพิทกัษ์กุล และ เอกชยั  ภทัรวงศ์ไพบูลย,์“การศึกษา
คุณสมบติัของคอนกรีตท่ีผสมเถา้ชานออ้ยท่ีมีค่า W/B ต่างกนั”,ในการประชุมวิชาการวศิวกรรมโยธา
แห่งชาติ คร้ังที ่12, พิษณุโลก, 2-4 พฤษภาคม 2550. 
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ดร.ชัยวฒัน์ เอกวฒัน์พานิชย์ 
Dr. ChaiwatEkkawatpanit 

1. ประวตัิการศึกษา 
ปีพ.ศ. 2550  Ph.D.(Civil Engineering and Environment),Tohoku University, Japan 
ปีพ.ศ. 2544  วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า), มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, 
  ประเทศไทย 
ปีพ.ศ. 2540  วศ.บ. (วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า), มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย 
2.ภาระงานสอน 
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวชิา          
CVE 685 Water Resources System Analysis     3 หน่วยกิต 
CVE 693 Advanced Hydrology       3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวชิา          
CVE 100 Computer Programming for Civil Engineering    3 หน่วยกิต 
CVE 394 Hydraulic Laboratory       3 หน่วยกิต 
CVE 404  Special Topic II       3 หน่วยกิต 
CVE 412 Computer Applications in Civil Engineering    3 หน่วยกิต 
CVE 488Introduction to River Engineering     3 หน่วยกิต 
2.2ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
รายวชิา          
CVE 100 Computer Programming for Civil Engineering    3 หน่วยกิต 
CVE 394 Hydraulic Laboratory       3 หน่วยกิต 
CVE 404  Special Topic II       3 หน่วยกิต 
CVE 488Introduction to River Engineering     3 หน่วยกิต 
3. ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
1. Ekkawatpanit, C., Kazama, S.,Sawamoto, M. and Ranjan, P., 2009,“Assessment of waterconflict 

in Mae Chaem River Basin”, Northern Thailand, Water International, Vol.34(2), pp.242–263. 
2. Petchprayoon, P., Blanken,P.D., Ekkawatpanit,C.and Hussein, K. , 2010,“Hydrological impactsof 

land use/land cover change in a large river basin in central-northernThailand”, International 
Journal of Climatology, Vol. 30, pp.1917-1930. 
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3. Wongsa,S.,  Ekkawatpanit, C. and Treerittiwitaya, K., 2010,“Effect of sea water level change on 
the management in the Lower Thachin River, Thailand”,Proceedings of the 
InternationalSymposium on Coastal Zones and Climate Change: Assessing the Impacts and 
DevelopingAdaptation Strategies, 12 – 13 April 2010, Monash University, Australia. 

4. Wongsa, S., Ekkawatpanit, C. andTreerittiwitaya, K., 2009,“Effect of global warming on 
Hydraulic and salinity behaviors in the Lower Thachin river”, Proceedings of the 4th THAICID, 
Bangkok, Thailand.    

5. Treerittiwitaya, K.,  Ekkawatpanit, C. and Wongsa, S., 2009,“The effect of sea level change on the 
Lower Thachin river”, Proceedings of the 14th National Convention on Civil Engineering,  
Nakhonratsima, Thailand.    

6. Buranet, B., Ekkawatpanit, C. and Chinnarasri, C., 2009,“The effect of  land use change change on 
catchment hydrology in HuayKraseaw Basin”, Proceedings of the 3th National Convention 
onWater Resources Engineering,  NakhonNayok, Thailand.    

7. Treerittiwitaya, K., Ekkawatpanit, C. and Wongsa, S., 2009,“Effect of  sea level change change on 
paddy field in the lower Thachin River Basin”, Proceedings of the 3th National Convention 
onWater Resources Engineering,  NakhonNayok, Thailand.    

8. Wongsa, S. and Ekkawatpanit, C., 2010,“Effect of Sea Water Level Change on the Farmlands in 
the Thachin Estuaries”, The First Climate Thailand Conference 2010:National Risks 
andOpportunities in Global Climate Changes, 19 – 21 August,  2010, Nonthaburi, Thailand. 
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รศ.ดร.ธวชัชัย เหล่าศิริหงษ์ทอง 
Asst. Prof.Dr. TawatchaiLaosirihongthong 

1. ประวตัิการศึกษา 
ปีพ.ศ. 2540  Ph.D.(Civil Engineering),Ohio StateUniversity, U.S.A. 
ปีพ.ศ. 2534  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ประเทศไทย 
ปีพ.ศ. 2531 วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา),มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, ประเทศไทย 
2.ภาระงานสอน 
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
รายวชิา          
CVE 677 Transportation Planning      3 หน่วยกิต 
CVE 773 Road Safety Engineering and Planning     3 หน่วยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
รายวชิา          
CVE 371 Highway Engineering       3 หน่วยกิต 
CVE 372Transportation Engineering      3หน่วยกิต 
2.2ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
รายวชิา          
CVE 371 Highway Engineering       3 หน่วยกิต 
CVE 372Transportation Engineering      3หน่วยกิต 
3.  ผลงานวชิาการย้อนหลงั 5 ปี 
1. ธวชัชยั เหล่าศิริหงษท์อง, 2552, "ปัญหาและแนวทางการเพิ่มความปลอดภยัท่ีจุดตดัทางรถไฟ

อนัตราย (กรณีศึกษา :จุดตดัทางรถไฟในซอยหวัหิน 94 จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์) ", การประชุม
วิชาการการขนส่งแห่งชาติ คร้ังท่ี 6, 28-30 ตุลาคม, โรงแรมทอ็ปแลนด,์ จ.พิษณุโลก. 
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ง.  คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตร 
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