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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หมวดที่ 1ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสู ตร
1.1 ระบุรหัส
1.2 ชื่อหลักสูตร(ภาษาไทย)
(หลักสูตรนานาชาติ)
(ภาษาอังกฤษ)
(International Program)

:: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
: Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
(ภาษาอังกฤษ)
: Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
(ภาษาอังกฤษ)
: B.Eng.(Civil Engineering)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
150 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษโดยใช้เอกสารและตําราเป็ นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสูตรที่ได้รับความร่ วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันต่างประเทศ (ภาคผนวก จ.)
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสูตรปรับปรุ ง กําหนดเปิ ดสอนเดือน สิ งหาคมพ.ศ. 2556
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 6/2556
เมื่อวันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 169
เมื่อวันที่ 9 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2556
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลัก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ แ ละ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ในปี พ.ศ. 2558
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
(1) วิศวกรโยธา
(2) ผูจ้ ดั การโครงการก่อสร้าง
(3) นักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา
(4) นักออกแบบอาคารและโครงสร้าง
(5) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการก่อสร้างและสํารวจพื้นที่ เป็ นต้น
9. ชื่อสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา
สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา,
(ระบุตําแหน่ งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา)
ประเทศทีส่ ํ าเร็จการศึกา
(ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา)
1. ดร.จุลพจน์จิรวัชรเดช
Ph.D.(Structure Engineering)
University of Wales Swansea, U.K.
(2544)
M.Sc.( Structure Engineering)
University of Wales Swansea, U.K.
(2540)
B.Eng.(Structure Engineering)
University of Wales Swansea, U.K.
(2538)
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ชื่อ-สกุล
(ระบุตําแหน่ งทางวิชาการ)
2. ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว

คุณวุฒิการศึกษา
(สาขาวิชา)
Ph.D.(Soil Engineering)
M.Eng.(Soil Engineering)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา,
ประเทศทีส่ ํ าเร็จการศึกา
(ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา)
Asian Institute of Technology,
Thailand(2546)
Asian Institute of Technology,
Thailand(2542)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
(2539)

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสู ตรจะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–
2559) ที่กล่าวถึงการสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็ง สมดุล อย่างสร้างสรรค์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวย
ต่อการผลิต การค้า การลงทุน การพัฒนาคุณภาพคน ทั้งความรู ้คู่คุณธรรมเน้นการผลิตและบริ โภคที่เป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม มีความมัน่ คงของพลังงานและอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งรวมถึง
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา ก่อให้เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัย
คุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และเตรี ยมตัวรองรับการเข้ามาทํางานของชาวต่างชาติตามกฎของเขตการค้า
เสรี จึงจําเป็ นต้องเตรี ยมพร้อมให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นการบริ หารจัดการองค์ความรู ้อย่างเป็ น
ระบบเป็ นสิ่ งจําเป็ น รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมโยธาที่เหมาะสมที่จะผสมผสานกับจุดแข็ง
ในสังคมไทยเป้ าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
และเป้ าหมายยุทธศาสตร์ ของกรอบนโยบายของประเทศไทยปี พ.ศ. 2555 ที่ตอ้ งใช้บุคลากรทางด้านวิศวกรรม
โยธาที่มีคุณภาพ
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลัก สู ต รจะคํา นึ ง ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงด้า นสั ง คมและการใช้ค อมพิ ว เตอร์ ผ นวกกับ
เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธาที่ทนั สมัย การก่อสร้างอาคารในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง
จากเทคโนโลยีในการก่อสร้างสมัยใหม่ผนวกกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลการคํานวณ มีเพิม่ ขึ้น
อย่างรวดเร็ ว ทําให้มีการแข็งขันในการนําเสนอวิธีการที่รวดเร็ ว อีกทั้งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที่ถูกแต่มีความ
มั่น คงซึ่ งจะนําไปสู่ พ้ื น ฐานทางสั งคมที่ จ ะหยัง่ รากต่ อ ไปในการพัฒ นาด้านอื่ น ๆในชุ ม ชนเพื่ อ ให้ เกิ ด การ
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เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่แห่ งนั้น ทั้งนี้ จาํ เป็ นจะต้องใช้นกั วิศวกรรมโยธาจํานวนมาก ที่มี
ความเป็ นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริ ยธรรม ที่จะช่วยชี้นาํ และ
ขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็ นไปในรู ปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสู ตรจึงจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรในเชิงรุ กที่
มีศกั ยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวฒั นาการของเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรม และรองรับการแข่งขัน
ทางธุรกิจก่อสร้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโยธาจําเป็ นต้องมีความ
พร้อมที่จะปฏิบตั ิงานได้ทนั ที และมีศกั ยภาพสู งในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการก่อสร้างต่อสังคม โดยต้องปฏิบตั ิตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม
จริ ยธรรม ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ ความเป็ นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจยั
และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่ง
สู่ ความเป็ นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจยั และมุ่งธํารงปณิ ธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง เนื่ องจากการใช้
อิ น เทอร์ เน็ ต อย่า งแพร่ ห ลาย จึ ง เป็ นช่ อ งทางในการถ่ ายทอดวัฒ นธรรมจากต่ างประเทศ ซึ่ งอาจส่ ง ผลให้
พฤติกรรม และค่านิ ยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสู ตรจึงต้องเน้นและส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยี
ทางด้านวิศวกรรมโยธาที่คาํ นึ งถึงคุณธรรม จริ ยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ ใจถึงผลกระทบต่อผูร้ ับข้อมูลข่าวสาร
สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธาที่ทนั สมัยและคุม้ ค่า และสามารถ
ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรมโยธา
13. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรนีท้ เี่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
หลักสู ตรวิศวกรรมโยธาเป็ นหลักสู ตรที่ตอ้ งอาศัยหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมและหลักการคํานวณ
เชิ งตัวเลข จึงต้องมีความสัมพันธ์กบั คณะวิทยาศาสตร์ ที่สนับสนุ นการสอนวิชาพื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์ สถิติ
และวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน รวมทั้งต้องสัมพันธ์กบั ภาควิชาวิศวกรรมอื่นๆที่ช่วยสนับสนุ นการสอนวิชาพื้นฐาน
ทางด้านการผลิต คอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ าและสิ่ งแวดล้อม โดยอาจแบ่งกลุ่มได้ดงั นี้
กลุ่มวิชาศึกษาทัว่ ไป รับผิดชอบโดยสํานักงานวิชาศึกษาทัว่ ไป คณะศิลปศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาวิศวกรรมศาสตร์พ้นื ฐาน รับผิดชอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
รายวิชาในหลัก สู ตรวิศวกรรมโยธา เช่ น เขี ยนแบบวิศวกรรมกลศาสตร์ วิศวกรรม 1กลศาสตร์ วสั ดุ
กลศาสตร์ของไหลปฐพีกลศาสตร์ปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์วิศวกรรมชลศาสตร์อุทกวิทยา และการทดลอง
ชลศาสตร์ ก็เป็ นพื้นฐานที่จาํ เป็ นของสาขาวิชาวิศวกรรมอื่นๆ ซึ่ งต้องเปิ ดสอนให้บริ การกับภาควิชาวิศวกรรม
อื่นๆด้วย
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผแู ้ ทนจากในคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้านเนื้ อหา
สาระ การจัด ตารางเรี ย นและสอบ และความสอดคล้อ งกับ มาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ต ามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์
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หมวดที2่ ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโยธาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ สามารถเรี ยนรู ้
และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่ วนรวมโดยไม่ทาํ ลายสิ่ งแวดล้อม สามารถสื่ อสารและร่ วมงาน
กับบุคคลในสาขาวิชาชี พอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยภาษาอังกฤษได้เป็ นอย่างดี มีความรับผิดชอบ
และมีคุณธรรม ดํารงตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
1.2 ความสํ าคัญ
วิศวกรรมโยธาถือว่าเป็ นสาขาหนึ่ งในการพัฒนาประเทศในด้านพื้นฐานของการดํารงชี วิตของมนุ ษย์
เพื่อให้สามารถมีที่พกั อาศัยและดํารงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ ในการพัฒนากําลังคนที่มีความรู ้ความสามารถเฉพาะ
ด้านนี้ จึ งต้องมี หลักสู ตรที่ เหมาะสมสามารถพัฒ นาบุคคลให้มีความรู ้อย่างถ่องแท้ในด้านวิศวกรรมโยธานํา
ความรู ้หลังจากสําเร็ จการศึกษาไปปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยกับผูอ้ ื่น
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.3.1เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู ้พ้ืนฐานเพียงพอที่จะประกอบวิชาชี พทางด้านวิศวกรรมโยธาในระดับ
นานาชาติเช่นงานออกแบบ งานควบคุมการก่อสร้าง งานตรวจสอบคุณภาพวัสดุ และงานวางโครงการก่อสร้าง
เป็ นต้นและสอนให้มีความรู ้และความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสู ง เพื่อทํางานวิจยั สามารถนําความรู ้ไป
พัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
1.3.2 เพื่อให้เหมาะสมกับวิวฒั นาการทางเทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรมโยธาในระดับนานาชาติ และสนอง
ความต้องการของอุตสาหกรรมการก่ อสร้างในปั จจุบนั และเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒ นา
หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์
1.3.3 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ส ามารถทําหน้าที่ ป ระสานงานระหว่างผูว้ ่าจ้างและผูค้ วบคุ ม งานในการ
ปฏิบตั ิงานกับผูอ้ อกแบบและตรวจสอบในสภาพแวดล้อมนานาชาติได้เป็ นอย่างดี มีความเข้าใจในกระบวนการ
ทํางาน มีความสามารถในการสื่ อสารและทํางานเป็ นทีมได้ เป็ นผูท้ ่ีมีความเข้าใจด้านสังคม องค์กร และคุณธรรม
จริ ยธรรมในวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา
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2.แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
- ปรับปรุ งหลักสู ตรวิศวกรรม
- พัฒ นาหลัก สู ต รโดยมี พ้ื น ฐาน
โยธาให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ.
จากกรอบ ม าตรฐาน คุ ณ วุ ฒิ
กําหนด
ระดับ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แ ละ
- ปรับปรุ งหลักสู ตรให้สอดคล้อง หลักสูตรในต่างประเทศ
กับความต้องการของธุ รกิจ และ - ติ ด ตามประเมิ น หลัก สู ต รอย่าง
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สมํ่าเสมอ
ท างด้ า น วิ ศ วกรรม โยธาใน - ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลงใน
ความต้องการของผูป้ ระกอบการ
ปั จจุบนั
ด้านวิศวกรรมโยธา
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรี ยน
ก ารส อ น ให้ ทํ า งาน บ ริ ก าร
วิชาการแก่องค์กรภายนอก
- อาจารย์ส ายปฏิ บ ั ติ ก ารต้ อ งมี
ใบรับรองวิชาชี พในสาขาวิชาที่
สอนปฏิบตั ิ

-

-

-

หลักฐาน/ตัวบ่ งชี้
เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
รายงานผลการประเมินหลักสูตร
รายงานผลการประเมินความพึง
พ อใจใน การใช้ บ ั ณ ฑิ ตของ
สถานประกอบการ
ความพึงพอใจในทักษะ ความรู ้
ความสามารถในการทํางานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
ปริ ม าณงานบริ ก ารวิ ช าการต่ อ
อาจารย์ในหลักสูตร
ใบรับรองวิชาชีพ
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หมวดที่ 3ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรเป็ นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรี ยนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่ มตั้งแต่เดือนสิ งหาคม – ธันวาคม (วัน – เวลาราชการปกติ)
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่ มตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤษภาคม (วัน – เวลาราชการปกติ)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
(1) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 หรื อสายวิทยาศาสตร์ -สายคณิ ตศาสตร์ หรื อประกาศนี ยบัตรที่ กระทรวงศึกษาธิ การ
เทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนการสอน
(2) ผ่านการคัด เลื อ กตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาและ/หรื อ เป็ นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษา
(1) นักเรี ยนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักเรี ยนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็ นผูด้ าํ เนินการคัดเลือกเอง
(3) การคัดเลือกโดยคณาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธาด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรื อการ
สอบสัมภาษณ์
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรี ยนในหลักสู ตรบางส่ วนมีพ้ืนฐานการเรี ยนรู ้ในด้านวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
ไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่ องจากตํารา เอกสารและ
ข้อ สอบจะเป็ นภาษาอังกฤษในบางวิช า ส่ ว นนัก ศึ ก ษาต่ างชาติ อ าจจะมี ปั ญ หาในด้านระบบการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ที่ไม่คุน้ เคยและการใช้ชีวิตประจําวัน
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
ในกรณี นักศึกษาที่จะเข้ารับการศึกษามีพ้ืนฐานความรู ้ไม่เพียงพอในการศึกษาตามหลักสู ตรทางด้าน
วิศวกรรมโยธา ให้จดั อบรมก่อนเริ่ มภาคการศึกษาแรก
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2.5แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา (คน)
จํานวนนักศึกษา
2556
2557
2558
2559
ชั้นปี ที่ 1
75
75
75
75
ชั้นปี ที่ 2
75
75
75
ชั้นปี ที่ 3
75
75
ชั้นปี ที่ 4
75
รวม
75
150
225
300
คาดว่ าจะสํ าเร็จการศึกษา
75
2.6งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย:บาท)
อัตราค่ าเล่าเรียน
1. ค่าบํารุ งการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน ( 1,500บาท/หน่วยกิต)
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสู ตร

จํานวนรวม
พ.ศ. 2556-2560
375
300
225
150
1,050
150

2560
75
75
75
75
300
75

ภาคการศึกษา
ปี การศึกษา
25,000 บาท
50,000 บาท
27,000 บาท
54,000 บาท
416,000 บาท/คน

รายละเอียดรายรับ

ปี งบประมาณ (บาท)
2556

2557

2558

2559

2560

ค่าบํารุ งการศึกษา

3,750,000

7,500,000

11,250,000

15,000,000 15,000,000

ค่าลงทะเบียน

4,050,000

8,100,000

12,150,000

16,200,000 16,200,000

รวมรายรับ

7,800,000

15,600,000

23,400,000

31,200,000 31,200,000
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย:บาท)
หมวดเงิน
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3. รายจ่ายให้มหาวิทยาลัยในอัตรา
30,000 บาท/คน/ปี
รวมประมาณการรายจ่ายทั้งหมด
จํานวนนักศึกษา *
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2556
2,872,800
2,311,000
2,250,000

ปี งบประมาณ(บาท)
2557
2558
2559
5,435,640 8,126,622 8,532,953
4,622,000 6,933,000 12,731,500
4,500,000 6,750,000 9,000,000

2560
8,959,601
12,731,500
9,000,000

7,433,800

14,557,640

21,809,622

30,264,453

30,691,101

75

150

225

300

300

99,117

97,051

96,932

100,882

102,304

*หมายเหตุค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา99,257บาทต่อปี
ทั้งนี้อตั ราค่าเล่าเรี ยนให้ข้ ึนอยูก่ บั ประกาศของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี การศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย (ถ้ ามี)
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(ภาคผนวก ฉ.)
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 แผนการเรียนปกติ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ข.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
ข.3 กลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา
ข.4 กลุ่มวิชาเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

150
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หน่ วยกิต

31
หน่ วยกิต
113 หน่ วยกิต
21
หน่วยกิต
18
หน่วยกิต
65
หน่วยกิต
9
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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3.1.2.2 แผนการเรียนสหกิจศึกษา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
ข.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
ข.3 กลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

31
113
21
18
74
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

หมายเหตุ
สําหรับนักศึกษาแผนการเรี ยนสหกิจศึกษาจะต้องเรี ยนวิชา CVE 406 สหกิจศึกษาจํานวน 12 หน่ วยกิต
และ CVE 407 การสัมมนาสําหรับสหกิ จศึกษาจํานวน 1 หน่ วยกิ ตในปี การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ทั้งนี้ นกั ศึกษาไม่ตอ้ งเรี ยนวิชาในกลุ่มวิชาเลือกจํานวน 9 หน่วยกิตและวิชาในกลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา คือ
วิชา CVE 401 โครงร่ างงานวิศวกรรมโยธาจํานวน 1 หน่ วยกิ ตและ CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา
จํานวน 3 หน่วยกิต
3.1.3รายวิชา
- ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วย 3 หลักแรกเป็ นตัวอักษรและตามด้วยตัวเลขสามหลักมีความหมายดังนี้
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่ อไปนี้
GEN หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
CVE หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา
CPE หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
EEE หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
ENV หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
MEE หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
PRE หมายถึง วิชาในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
CHM หมายถึง วิชาในภาควิชาเคมี
LNG หมายถึง วิชาในสายวิชาภาษา
MTH หมายถึง วิชาในภาควิชาคณิ ตศาสตร์
PHY หมายถึง วิชาในภาควิชาฟิ สิ กส์
STA หมายถึง วิชาในภาควิชาคณิ ตศาสตร์
ENG หมายถึง วิชาการศึกษาทัว่ ไปทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
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รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่ อไปนี้
เลข 1-4
หมายถึง
วิชาระดับปริ ญญาตรี
เลข 5
หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา แต่นกั ศึกษาระดับปริ ญญาตรี
สามารถเลือกเรี ยนได้
เลข 6 ขึ้นไป หมายถึง
วิชาระดับบัณฑิตศึกษา
เลขหลักสิ บ หมายถึง วิชาในแต่ละสาขาวิชา
เลข 1
หมายถึง
วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
เลข 2 หมายถึง
วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
เลข 3 และ 4 หมายถึง
วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
เลข 5 และ 6 หมายถึง
วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี
เลข 7
หมายถึง
วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ ง
เลข 8 และ 9 หมายถึง
วิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า
เลขหลักหน่วย หมายถึง ลําดับที่ของวิชาต่างๆ
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
31หน่ วยกิต
วิชาบังคับ
25 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาสุ ขพลานามัย
GEN 101 พลศึกษา
1(0-2-2)
(Physical Education)
2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริ ยธรรมในการดําเนินชีวิต
GEN 111 มนุษย์กบั หลักจริ ยศาสตร์เพือ่ การดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
(Man and Ethics of Living)
3. กลุ่มวิชาการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
GEN 121 ทักษะการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหา
3(3-0-6)
(Learning and Problem Solving Skills)
4. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด
3(3-0-6)
(Miracle of Thinking)
หมายเหตุ รายวิชาGEN121 ทักษะการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหาและGEN231 มหัศจรรย์แห่ง
ความคิด เป็ นการบูรณาการเนื้อหาวิชาทางด้านคณิ ตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยูใ่ นสองรายวิชานี้
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5. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต
3(3-0-6)
(Beauty of Life)
6. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ
GEN 351 การบริ หารจัดการยุคใหม่และภาวะผูน้ าํ
3(3-0-6)
(Modern Management and Leadership)
7. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษานานาชาติ
3(3-0-6)
(Academic English for International Students)
LNG 106 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
(Academic Listening and Speaking)
LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
(Academic Reading and Writing)
หมายเหตุ วิชาภาษาอังกฤษนักศึกษาต้องเรี ยนอย่างน้อย 9 หน่วยกิต ขึ้นอยูก่ บั ระดับคะแนน
ตามที่สายวิชาภาษากําหนด ซึ่ งอาจเป็ นวิชาภาษาในระดับที่สูงขึ้นถ้านักศึกษามีผลคะแนน
เป็ นไปตามเกณฑ์
วิชาบังคับเลือก
6 หน่ วยกิต
โดยรายวิชาต้องไม่อยูใ่ นกลุ่มวิชาเดียวกัน
1. กลุ่มวิชาสุ ขพลานามัย
GEN 301 การพัฒนาสุ ขภาพแบบองค์รวม
3(3-0-6)
(Holistic Health Development)
2. กลุ่มวิชาคุณธรรม จริ ยธรรมในการดําเนินชีวิต
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(The Philosophy of Sufficiency Economy)
GEN 311 จริ ยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Ethics in Science-based Society)
3(2-2-6)
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ
(Personality Development and Public Speaking)
3. กลุ่มวิชาการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม
3(3-0-6)
(The History of Civilization)
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GEN 421 สังคมศาสตร์ บูรณาการ
(Integrative Social Sciences)
4. กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ
GEN 331 มนุษย์กบั การใช้เหตุผล
(Man and Reasoning)
5. กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม
GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
(Thai Indigenous Knowledge)
GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
(Culture and Excursion)
6. กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Technology and Innovationfor Sustainable Development)
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ
(Managerial Psychology)
7. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
2(2- 0-4)
(English for Everyday Life)
LNG114 ภาษาอังกฤษในการทํางาน 1
(English for Work I)
LNG115 ภาษาอังกฤษในการทํางาน 2
(English for Work II)
LNG 122 การเรี ยนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
(English through Independent Learning)
LNG211 การฟังอย่างมีประสิ ทธิผล
(Effective Listening)
LNG212 ทักษะการนําเสนองาน
(Oral Presentation Skills)
LNG213 การเขียนรายงานการปฏิบตั ิการ
(LaboratoryReport Writing)
LNG 231 สุ นทรี ยะแห่งการอ่าน
(Reading Appreciation)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

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

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

2(2- 0-4)
2(2- 0-4)
3(0-6-6)
1(1- 0-2)
1(1- 0-2)
1(1- 0-2)
3(3-0-6)
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LNG232
LNG 294
LNG311
LNG 321
LNG 341

การแปลเบื้องต้น
(Basic Translation)
ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและงานอาชีพ
(Thai for Communication and Careers)
ภาษามาเลย์เบื้องต้น
(Basic Malay Language)
ภาษาเขมรเบื้องต้น
(Basic Cambodian)
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
(BasicVietnamese)

ข.หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
MTH 101 คณิ ตศาสตร์ 1
(Mathematics I)
MTH 102 คณิ ตศาสตร์ 2
(Mathematics II)
MTH 201 คณิ ตศาสตร์ 3
(Mathematics III)
PHY 103 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไปสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1
(General Physics for Engineering Students I)
PHY 104 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไปสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2
(General Physics for Engineering Students II)
PHY 191 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
(General Physics Laboratory I)
PHY 192 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
(General Physics Laboratory II)
CHM 103 เคมีพ้นื ฐาน
(Fundamental Chemistry)
CHM 160 ปฏิบตั ิการเคมี
(Chemistry Laboratory)

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

113 หน่ วยกิต
21หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
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ข.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
18หน่ วยกิต
PRE 151 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
CVE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับวิศวกรรมโยธา3(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 กลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา
แผนการเรียนปกติ
CVE 221 สํารวจ
(Surveying)
CVE 223 การปฏิบตั ิงานสํารวจ
(Surveying Practices)
CVE 224 โครงงานสํารวจ
(Surveying Project)
CVE 225 การฝึ กภาคสนามวิชาสํารวจ
(Surveying Field Camp)
CVE 233 กลศาสตร์วสั ดุ
(Mechanics of Materials)
CVE 236 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Materials)
CVE 237 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
(Structural Analysis I)
CVE 240 คณิ ตศาสตร์ประยุกต์สาํ หรับวิศวกรรมโยธา
(Applied Mathematics for Civil Engineers)

65หน่ วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-6-3)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
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CVE 261
CVE 300
CVE 311
CVE 335
CVE 338
CVE 341
CVE 342
CVE 362
CVE 363
CVE 364
CVE 371
CVE 382
CVE 385
CVE 394
CVE 401
CVE 402

วิศวกรรมธรณี วิทยา
(Engineering Geology)
ฝึ กงานอุตสาหกรรม
(Industrial Training)
การบริ หารงานวิศวกรรม
(Engineering Management)
วัสดุซีเมนต์และคอนกรี ต
(Cement and Concrete Materials)
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
(Structural Analysis II)
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
(Steel and Timber Design)
การออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
(Reinforced Concrete Design)
ปฐพีกลศาสตร์
(Soil Mechanics)
ปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์
(Soil Mechanics Laboratory)
วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)
วิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering)
วิศวกรรมชลศาสตร์
(Hydraulic Engineering)
อุทกวิทยา
(Hydrology)
การทดลองชลศาสตร์
(Hydraulic Laboratory)
โครงร่ างงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Project Proposal)
โครงงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Project)

2(2-0-4)
2 (S/U)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(0-6-9)
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CVE414

การประมาณราคาและการกําหนดรายการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Estimating and Specifications)
CVE 415 การบริ หารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Management)
หมายเหตุหมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ และ
กลุ่มวิชาบังคับในภาควิชาทุกรายวิชาที่เป็ นวิชาทฤษฎี จะเพิม่ การสอนพิเศษ อีก 1 ชัว่ โมง
แผนการเรียนสหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา
CVE 406 สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
CVE407 การสัมมนาสําหรับสหกิจศึกษา
(Cooperative Seminar)

74 หน่ วยกิต
61 หน่วยกิต
12(0-35-36)
1(0-3-2)

โดยนักศึกษาจะต้องเรี ยนวิชา CVE 406 สหกิ จศึกษาจํานวน 12 หน่ วยกิ ตและ CVE 407 การ
สัมมนาสําหรับสหกิจศึกษาจํานวน 1 หน่วยกิตในปี การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ทั้งนี้ นกั ศึกษาไม่ตอ้ งเรี ยนวิชาในกลุ่มวิชาเลือกจํานวน 9หน่วยกิตและวิชาในกลุ่มวิชาบังคับใน
ภาควิชา จํานวน 4 หน่วยกิต คือวิชา CVE 401 โครงร่ างงานวิศวกรรมโยธาจํานวน 1 หน่ วยกิต
และ CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา จํานวน 3 หน่วยกิต
ข.4 กลุ่มวิชาเลือก ให้ เลือกจากวิชาต่ อไปนีไ้ ม่ น้อยกว่ า
CVE 403
CVE 404
CVE 405
CVE 443
CVE 444
CVE 445
CVE 446

หัวข้อพิเศษ 1
(Special Topic I)
หัวข้อพิเศษ 2
(Special Topic II)
หัวข้อพิเศษ 3
(Special Topic III)
การออกแบบอาคาร
(Building Design)
การออกแบบคอนกรี ตอัดแรง
(Prestressed Concrete Design)
การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีพลาสติก
(Plastic Design of Steel Structures)
การออกแบบสะพาน

9หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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(Bridge Design)
CVE 447 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา
3 (3-0-6)
(Civil Engineering Design)
CVE 448 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
(Fundamental of Finite Element Method)
CVE 449 การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีตวั คูณความต้านทาน3 (3-1-6)
และนํ้าหนักบรรทุก
(Load and Resistance Factor Design of Steel Structures)
CVE 226 การสํารวจเส้นทาง
3(2-3-6)
(Route Surveying)
CVE 421 ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข
3(3-0-6)
(Digital Photogrammetry)
3(2-3-6)
CVE 422 การวิเคราะห์ภาพดาวเทียม
(Satellite Image Analysis)
CVE 425 การสํารวจด้วยดาวเทียม
3(3-0-6)
(Satellite Surveying)
CVE 426 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
3(2-3-6)
(Introduction to Geographic Information System)
CVE 428 การคํานวณปรับแก้ในงานสํารวจ
3(3-0-6)
(Adjustment Computation in Surveying)
CVE 372 วิศวกรรมขนส่ ง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
CVE 473 วิศวกรรมจราจร
3(2-3-6)
(Traffic Engineering)
CVE 474 การขนส่ งอย่างยัง่ ยืน
3(3-0-6)
(Sustainable Transportation)
CVE 475 การขนส่ งมวลชนในตัวเมือง
3(3-0-6)
(Urban Public Mass Transportation)
CVE 476การออกแบบทางเรขาคณิ ตของถนน
3(3-0-6)
(Geometric Design of Highways)
CVE 411 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่

3(3-0-6)
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(Modern Construction Engineering and Technology)
CVE 418 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Information Technology in Construction)
CVE 419 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Productivity and Quality Management in Construction)
CVE 483 การพัฒนาแหล่งนํ้า
3(3-0-6)
(Water Resource Development)
CVE 487 โครงสร้างทางชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Structures)
CVE488 วิศวกรรมแม่น้ าํ เบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to River Engineering)
CVE 490 อุทกวิทยาประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Hydrology)
CVE 491 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาํ หรับ
งานด้านวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า
3 (3-0-6)
(Computer Applications for Water Resources Engineering)
CVE 492 การออกแบบงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
3 (3-0-6)
(Geotechnical Engineering Design)
CVE 493 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี 3 (2-3-6)
(Computer Applications in Geotechnical Engineering)
หมายเหตุหมวดวิชาเฉพาะในกลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์ทุกรายวิชาที่เป็ นวิชาทฤษฎี
จะเพิ่มการสอนพิเศษ อีก 1 ชัว่ โมง
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

6หน่ วยกิต

ให้เลือกเรี ยนจากรายวิชาที่เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3.1.4 แผนการศึกษา
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MTH 101
PHY 103
PHY 191
CHM 103
CHM 160
CVE 100
LNG 105
GEN 111

LNG 106
MTH 102
PHY 104
PHY 192
CVE 111
CVE 131
PRE 151
GEN 101

ปี ที1่ / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต (บรรยาย ปฏิบตั ิ
คณิ ตศาสตร์ 1
3
(3
0
ฟิ สิ กส์ทว่ั ไปสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์1
3
(3
0
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
1
(0
2
เคมีพ้นื ฐาน
3
(3
0
ปฏิบตั ิการเคมี
1
(0
3
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
วิศวกรรมโยธา
3
(2
3
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษา
3
(3
0
นานาชาติ
มนุษย์กบั หลักจริ ยศาสตร์เพือ่ การดําเนินชีวิต
3
(3
0
รวม
20
(17
8
ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 65

ศึกษาด้ วยตนเอง)
6)
6)
2)
6)
2)

ปี ที1่ / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต (บรรยาย ปฏิบตั ิ
การฟังและการพูดเชิงวิชาการ
3
(3
0
คณิ ตศาสตร์ 2
3
(3
0
ฟิ สิ กส์ทว่ั ไปสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์2
3
(3
0
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
1
(0
2
(2
3
3
เขียนแบบวิศวกรรม
3
(3
0
กลศาสตร์วิศวกรรม1
วัสดุวิศวกรรม
3
(3
0
พลศึกษา
1
(0
2
รวม
20
(17
7

ศึกษาด้ วยตนเอง)
6)
6)
6)
2)
6)
6)
6)
2)
40)

ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 64

6)
6)
6)
40)

22
ปี ที2่ / ภาคการศึกษาที่ 1
LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
MTH 201
CVE 233
CVE 232
CVE 221
CVE 223
GEN 121

CVE 224
CVE 225
CVE 236
CVE 237
CVE 281
CVE 261
CVE 240
GEN 231

คณิ ตศาสตร์ 3

หน่ วยกิต (บรรยาย ปฏิบตั ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3
(3
0
6)

3
3
กลศาสตร์วสั ดุ
3
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
สํารวจ
3
การปฏิบตั ิงานสํารวจ
1
ทักษะการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหา
3
รวม
19
ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 59

(3
(3
(3
(3
(0
(3
(18

0
0
0
0
3
0
3

ปี ที2่ / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต (บรรยาย ปฏิบตั ิ
โครงงานสํารวจ
1
(0
3
การฝึ กภาคสนามวิชาสํารวจ
1
(0
6
วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
2
(1
3
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3
(3
0
3
(3
0
กลศาสตร์ของไหล
วิศวกรรมธรณี วิทยา
2
(2
0
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์สาํ หรับวิศวกรรมโยธา
3
(3
0
มหัศจรรย์แห่งความคิด
3
(3
0
รวม
18
(15
12
ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 64

6)
6)
6)
6)
2)
6)
38)

ศึกษาด้ วยตนเอง)
2)
3)
4)
6)
6)
4)
6)
6)
37)

หมายเหตุCVE 225 การฝึ กภาคสนามวิชาสํารวจนักศึกษาชั้นปี ที่ 2 จะฝึ กช่วงภาคฤดูร้อนของภาคเรี ยนที่ 2 ทุกปี

ปี ที3่ / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต (บรรยาย ปฏิบตั ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
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CVE 335
CVE 338
CVE 362
CVE 363
CVE 385
CVE 394
GEN 241
GEN 351

CVE 341
CVE 342
CVE 364
CVE 311
CVE 371
CVE 382

วัสดุซีเมนต์และคอนกรี ต
3
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3
ปฐพีกลศาสตร์
3
ปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์
1
อุทกวิทยา
3
การทดลองชลศาสตร์
1
ความงดงามแห่ งชีวิต
3
การบริ หารจัดการยุคใหม่และภาวะผูน้ าํ
3
รวม
20
ชัว่ โมง /สัปดาห์ = 66

(2
(3
(3
(0
(3
(0
(3
(3
(17

3
0
0
3
0
3
0
0
9

ปี ที3่ / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต (บรรยาย ปฏิบตั ิ
การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
4
(3
3
การออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
4
(3
3
วิศวกรรมฐานราก
3
(3
0
การบริ หารงานวิศวกรรม
3
(3
0
วิศวกรรมการทาง
3
(3
0
วิศวกรรมชลศาสตร์
3
(3
0
รวม
20
(18
6
ชัว่ โมง/สัปดาห์ = 60

ปี ที3่ / ภาคการศึกษาฤดูร้อน
CVE 300 ฝึ กงานอุตสาหกรรม
รวม

แผนการเรียนปกติ

หน่ วยกิต
2(S/U)
119

6)
6)
6)
2)
6)
2)
6)
6)
40)

ศึกษาด้ วยตนเอง)
6)
6)
6)
6)
6)
6)
36)
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ปี ที4่ / ภาคการศึกษาที่ 1
หน่ วยกิต (บรรยาย ปฏิบตั ิ
CVE 401 โครงร่ างงานวิศวกรรมโยธา
1
(0
3
CVE 414 การประมาณราคาและการกําหนดรายการ
3
(3
0
ก่อสร้าง
CVE 415 การบริ หารงานก่อสร้าง
3
(3
0
CVE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา1
3
(x
x
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1
3
(3
0
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2
3
(3
0
รวม
16
(12+x 3+x
ชัว่ โมง/สัปดาห์ = 41+x
ปี ที4่ / ภาคการศึกษาที่ 2
หน่ วยกิต (บรรยาย ปฏิบตั ิ
CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา
3
(0
6
CVE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา2
3
(x
x
CVE xxx วิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา3
3
(x
x
GEN xxx วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป1
3
(3
0
GEN xxx วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป2
3
(3
0
รวม
15
(6+x
6+x
ชัว่ โมง/สัปดาห์ = 33+x

แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ศึกษาด้ วยตนเอง)
2)
6)
6)
x)
6)
6)
26+x)

ศึกษาด้ วยตนเอง)
9)
x)
x)
6)
6)
21+x)
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ให้นกั ศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาในปี การศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 โดยการเรี ยนในปี การศึกษาที่
1-3 เหมือนกับแผนการเรี ยนปกติ โดยใช้แผนการเรี ยนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 4/1 ดังนี้

CVE 414
CVE 415
XXX xxx
XXX xxx
GEN xxx
GEN xxx

CVE 406
CVE 407

หน่ วยกิต (บรรยาย ปฏิบตั ิ
ปี ที4่ / ภาคการศึกษาที1่
การประมาณราคาและการกําหนดรายการ
3
(3
0
ก่อสร้าง
การบริ หารงานก่อสร้าง
3
(3
0
วิชาเลือกเสรี 1
3
(3
0
วิชาเลือกเสรี 2
3
(3
0
วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป1
3
(3
0
วิชาบังคับเลือกหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป2
3
(3
0
รวม
18
(18
0
ชัว่ โมง/สัปดาห์ = 54
ปี ที4่ / ภาคการศึกษาที2่
สหกิจศึกษา
การสัมมนาสําหรับสหกิจศึกษา
รวม

หน่ วยกิต (บรรยาย ปฏิบตั ิ
(0
35
12
1
(0
3
13
(0
38
ชัว่ โมง/สัปดาห์ = 76

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวกก.)

ศึกษาด้ วยตนเอง)
6)
6)
6)
6)
6)
6)
36)

ศึกษาด้ วยตนเอง)
36)
2)
38)
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล
(ระบุตาํ แหน่ งทางวิชาการ)

1.

ดร.จุลพจน์จิรวัชรเดช

2.

ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไ่ ว

3.

ดร.นคริ นทร์ สัทธรรมนุวงศ์

4.

รศ.ดร.ภาณุวฒั น์ สุ ริยะฉัตร

5.

อ.ธงชัย โพธิ์ทอง

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา), สถาบันที่
ภาระงานสอน ชม./ปี การศึกษา
สํ าเร็จการศึกษา, ประเทศทีส่ ํ าเร็จการศึกา
2555 2556 2557 2558 2559
(ปี ทีส่ ํ าเร็จการศึกษา)
14 14 14 14 14
Ph.D. (Structure Engineering), University
of Wales Swansea, U.K.(2544)
M.Sc. (Structure Engineering), University
of Wales Swansea, U.K. (2540)
B.Eng. (Structure Engineering),University
of Wales Swansea, U.K. (2538)
Ph.D.(Soil Engineering), Asian Institute of 12 12 12 12 12
Technology, Thailand (2546)
M.Eng. (Soil Engineering), Asian Institute
of Technology, Thailand(2542)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย (2539)
12 12 12 12 12
Ph.D. (Surveying Engineering), Purdue
University,U.S.A. (2545)
M.Eng. (Surveying Engineering), Purdue
University,U.S.A. (2541)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย (2532)
Ph.D. (Geotechnical Engineering), McGill 12 12 12 12 12
University, Canada (2535)
M.Eng. (Geotechnical Engineering), Asian
Institute of Technology. Thailand (2528)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ นทร์ , ประเทศไทย (2524)
12 12 12 12 12
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,
ประเทศไทย (2542)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย (2536)
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3.2.2อาจารย์ ประจํา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด(สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
รศ.อเนกศิริพานิ ชกร
M.Eng.(Structural Engineering),AIT
ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล
Ph.D.(Structural Engineering),
U. of Texas at Arlington
รศ.ดร.สมเกียรติรุ่งทองใบสุ รีย ์ D.Eng. (Structural Engineering),KyotoU.
ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทกั ษ์กลุ
Ph.D.(Structural Engineering),
New Jersey Inst. of Tech.
ดร.อภินตั ิ อัชกุล
Ph.D.(Structural Engineering),
Virginia Tech
ผศ.ดร.สุ ทศั น์ ลีลาทวีวฒั น์
Ph.D.(Structural Engineering),
U. of Michigan
อ. เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์
วศ.ม.(วิศวกรรมโครงสร้าง), มจธ.
ผศ.ดร.ทวิชพูลเงิน
วศ.ด.(วิศวกรรมโครงสร้าง),มจธ.
ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิ สกุล
วศ.ด.(วิศวกรรมโครงสร้าง),มจธ.
ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร
วศ.ด.(วิศวกรรมโครงสร้าง),มจธ.
ผศ.ดร.พาสิ ทธิ์ หล่อธีรพงศ์
Ph.D. (Construction Management),
Concordia U.
ผศ.ดร.วุฒิพงศ์เมืองน้อย
Ph.D. (Construction Management),AIT
ผศ.ดร.สันติเจริ ญพรพัฒนา
Ph.D. (Construction Management),
U. of Tokyo.
ดร.พิชญ์ สุ ธีรวรรธนา
Ph.D. (Construction Management),
U.of Tokyo
ผศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์
Ph.D.(Geotechnical Engineering),
TokyoU.
ผศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล
Ph.D.(Geotechnical Engineering),
TokyoU.
รศ.ดร.วิโรจน์ศรี สุรภานนท์
Ph.D.(Transportation
Engineering),Tohoku U.
ผศ.ดร.อําพล การุ ณสุ นทวงษ์
Ph.D. (Transportation Engineering),
U. of Texas at Austin
รศ.ดร.ธวัชชัยเหล่าศิริหงษ์ทอง Ph.D. (Transportation Engineering),
Ohio State U.
ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์
Ph.D. (Civil Engineering and
Environment),Tohoku U.
ชื่อ – นามสกุล

ภาระงานสอน ชม./ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
12 12 12 12 12
12 12 12 12 12
12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

18
12
12
12
12

18
12
12
12
12

18
12
12
12
12

18
12
12
12
12

18
12
12
12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

14

14

14

14

14

18

18

18

18

18
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ลําดับ

ชื่อ – นามสกุล

21

ศ.ดร.ชัยยุทธชินณะราศรี

22

รศ.ดร.นิตยา หวังวงศ์วโิ รจน์

23

ผศ.ธีระลาภิศชยางกูล

คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด(สาขาวิชา),
สถาบันทีส่ ํ าเร็จการศึกษา
D.Eng. (Water Resources
Engineering),AIT
D.Eng.(Water Resources
Engineering),AIT
วศ.ม.(วิศวกรรมสํารวจ),จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ภาระงานสอน ชม./ปี การศึกษา
2555 2556 2557 2558 2559
12 12 12 12 12
14

14

14

14

14

18

18

18

18

18

3.2.3 อาจารย์ พเิ ศษ
ไม่มี
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ ามี)
จากความต้องการที่ บณ
ั ฑิ ตควรมี ประสบการณ์ ในวิชาชี พก่ อนเข้าสู่ การทํางานจริ งดังนั้นหลักสู ตรได้
กําหนดรายวิชาสหกิ จศึกษาซึ่ งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา แต่ในทางปฏิบตั ิแล้วมีความต้องการให้
นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ เว้นแต่กรณี ที่นกั ศึกษามีปัญหาไม่สามารถไปฝึ กในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะ
เป็ นการอนุโลมให้เรี ยนกลุ่มวิชาเลือกแทนสหกิจศึกษาได้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดงั นี้
(1) ทักษะในการปฏิบตั ิงานจากสถานประกอบการตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจําเป็ นใน
การเรี ยนรู ้ทฤษฎีมากยิง่ ขึ้น
(2) บูรณาการความรู ้ที่เรี ยนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้เทคโนโลยีดา้ นโยธาเป็ น
เครื่ องมือได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่ วงเวลา
การฝึ กงาน เริ่ มตั้งแต่ภาคฤดูร้อนของปี การศึกษาที่ 3
สหกิจศึกษา เริ่ มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ ามี)
ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ดา้ นวิศวกรรมโยธาหรื อเพื่อการ
เรี ย นการสอน หรื อ เพื่ อ ทํานุ บ าํ รุ งศิ ล ปวัฒ นธรรม โดยต้อ งมี ธุรกิ จ ที่ อ ้างอิ งและคาดว่าจะนําไปใช้งานหาก
โครงงานสําเร็ จโดยมี จาํ นวนผูร้ ่ วมโครงงาน 2-3 คน และมี รายงานที่ ตอ้ งนําส่ งตามรู ปแบบและระยะเวลาที่
หลักสู ตรกําหนดอย่างเคร่ งครัด หรื อเป็ นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจยั เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรม
โยธา
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
โครงงานวิศวกรรมโยธาที่นกั ศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นาํ มาใช้ในการทําโครงงาน ประโยชน์
ที่จะได้รับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึ กษาสามารถทํางานเป็ นที ม มีความเชี่ ยวชาญในการใช้เครื่ องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงาน
โครงงานสามารถเป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่ วงเวลา
โครงร่ างงานวิศวกรรมโยธา เริ่ มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1ของปี การศึกษาที่ 4
โครงงานวิศวกรรมโยธา เริ่ มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
โครงร่ างงานวิศวกรรมโยธา จํานวน 1 หน่วยกิต
โครงงานวิศวกรรมโยธา จํานวน 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษา จัดทําบันทึกการให้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน
ทางเว็บไซต์ และปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมออีกทั้งมีตวั อย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทําโครงงาน ที่บนั ทึกในสมุดให้คาํ ปรึ กษาโดยอาจารย์ที่ปรึ กษา
และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาํ หนดรู ปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและการทํางาน
ของระบบ โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทํางานได้ในขั้นต้น โดยเฉพาะการทํางานหลักของโปรแกรมและ
การจัดสอบการนําเสนอที่มีคณะกรรมการแต่ละสาขาวิชาไม่ต่าํ กว่า 3 สาขา
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หมวดที่ 4ผลการเรียนรู้กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวนิ ยั ในตนเอง

จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
-มีการสอดแทรกเรื่ องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิ คการเจรจา
สื่ อสาร การมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทํางานใน
บางรายวิ ช าที่ เกี่ ย วข้อ ง และในกิ จ กรรมปั จ ฉิ ม นิ เทศ ก่ อ นที่
นักศึกษาจะสําเร็ จการศึกษา
-กําหนดให้มีรายวิชาซึ่ งนักศึ กษาต้องทํางานเป็ นกลุ่มและมีการ
กําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงานตลอดจน กําหนดให้ทุกคน
มีส่วนร่ วมในการนําเสนอรายงานเพื่อเป็ นการฝึ กให้นกั ศึกษาได้
สร้างภาวะผูน้ าํ และการเป็ นสมาชิกกลุ่มที่ดี
-มี กิจกรรมนักศึ กษาที่ มอบหมายให้นักศึ กษาหมุน เวียนกัน เป็ น
หั ว หน้ า ในการดํา เนิ นกิ จ กรรมเพื่ อ ฝึ กให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
รับผิดชอบ
-มีกติกาที่จะสร้างวินยั ในตนเองเช่นการเข้าเรี ยนตรงเวลาเข้าเรี ยน
อย่างสมํ่าเสมอการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน เสริ มความกล้าในการ
แสดงความคิดเห็น
- มี ก ารให้ ค วามรู ้ ถึ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คม และข้อ กฎหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การกระทํ า ความผิ ด เกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ทางด้ า น
วิศวกรรมโยธา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ ละด้ าน
2.1คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อให้สามารถดําเนิ นชี วิตร่ วมกับผูอ้ ื่นในสังคมอย่างราบรื่ น
และเป็ นประโยชน์ ต่ อ ส่ ว นรวม นอกจากนั้น งานด้านวิ ศ วกรรมโยธาในด้านต่ างๆ เช่ น โครงสร้ าง
ธรณี วิทยา ทรัพยากรนํ้า ขนส่ ง บริ หารงานก่อสร้างและสํารวจล้วนเป็ นงานที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยพื้นฐานใน
การพัฒนาประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต การทําให้เกิดความสําเร็ จได้จะต้องมีวิศวกรโยธาเป็ นผูพ้ ฒั นา
ร่ ว มกับ วิ ศ วกรสาขาอื่ น ๆในการสร้ างความเจริ ญ ให้ ป ระเทศ ดังนั้น วิ ศ วกรโยธาเหล่ านี้ ต้อ งมี ค วาม
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ ซึ่งอาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้อง
สอดแทรกเรื่ องที่เกี่ยวกับสิ่ งต่อไปนี้ ท้ งั 5 ข้อ เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรมไปพร้อม
กับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ตอ้ งมีคุณสมบัติดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรมอย่างน้อย 5 ข้อตามที่
ระบุไว้
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(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ
และซื่อสัตย์สุจริ ต
(2) มีวินยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆของ
องค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นหมู่คณะสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับ
ความสําคัญเคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็ นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู ้ทางวิศวกรรมต่อบุคคลองค์กร
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริ บททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
นอกจากนั้น หลัก สู ต รวิศ วกรรมโยธายังมี วิ ช าเกี่ ย วกับ สั งคมและจริ ยธรรม การคํานวณด้าน
วิศวกรรมโยธาสาขาต่ างๆ เป็ นวิชาบังคับ อาจารย์ที่ สอนต้องจัด ให้มีก ารวัด มาตรฐานในด้านความรู ้
คุณธรรม จริ ยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นข้อสอบ โดยใช้การสังเกตพฤติกรรมระหว่างทํา
กิ จกรรมที่กาํ หนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรมให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของคะแนนความ
ประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไม่ผา่ นเกณฑ์ ซึ่ งต้องทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่ม
ก่อนสําเร็ จการศึกษา
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให้มีวฒั นธรรมองค์กรเพื่อเป็ นการปลูกฝั งให้นักศึกษามีระเบี ยบวินัยโดยเน้นการเข้าชั้น
เรี ย นให้ ต รงเวลาตลอดจนการแต่ งกายที่ เป็ นไปตามระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลัย นัก ศึ ก ษาต้อ งมี ค วาม
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุ่มนั้นต้องฝึ กให้รู้หน้าที่ของการเป็ นผูน้ าํ กลุ่มและการเป็ นสมาชิ กกลุ่มมี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทําการทุจริ ตในการสอบหรื อลอกการบ้านของผูอ้ ื่นเป็ นต้นนอกจากนี้อาจารย์
ผูส้ อนทุ กคนต้องสอดแทรกเรื่ องคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมในการสอนทุ กรายวิชารวมทั้งมี การจัดกิ จกรรม
ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาํ ดี ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม และเสี ยสละ
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยนการส่ งงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่ วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสูตร
(3) ปริ มาณการกระทําทุจริ ตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
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2.2ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู ้เกี่ยวกับด้านวิศวกรรมโยธาในสาขาต่างๆ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และความรู ้
เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษานั้นต้องเป็ นสิ่ งที่นกั ศึกษาต้องรู ้เพื่อใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม
ดังนั้นมาตรฐานความรู ้ตอ้ งครอบคลุมสิ่ งต่อไปนี้
(1) มีความรู ้และความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์พ้นื ฐาน วิทยาศาสตร์พ้นื ฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กบั งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาํ คัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู ้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่ องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
(5) สามารถใช้ความรู ้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปั ญหางานจริ งได้
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําได้โดยการทดสอบจากข้อสอบของแต่ละวิชาในชั้นเรี ยนตลอด
ระยะเวลาที่นกั ศึกษาอยูใ่ นหลักสู ตร
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรี ยนการสอนในหลากหลายรู ปแบบโดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทางปฏิ บตั ิ ใน
สภาพแวดล้อมจริ ง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆนอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรี ยนรู ้จากสถานการณ์จริ งโดยการศึกษา
ดู ง านหรื อ เชิ ญ ผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ มี ป ระสบการณ์ ต รงมาเป็ นวิ ท ยากรพิ เศษเฉพาะเรื่ อ ง ตลอดจนการฝึ ก
ปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนและการปฏิบตั ิของนักศึกษาในด้านต่างๆคือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
(3) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากโครงการที่นาํ เสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชี พได้โดยพึ่งตนเองได้เมื่อสําเร็ จการศึกษา
แล้ว ดังนั้นนักศึกษาจําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปั ญญาไปพร้อมกับคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ความรู ้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารย์ตอ้ งเน้นให้นกั ศึกษาคิดหาเหตุผล
เข้าใจที่มาและสาเหตุของปั ญหา วิธีการแก้ปัญหารวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา
นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆจากการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ปประเด็นปั ญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ขอ้ มูล
ประกอบการตัดสิ นใจในการทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุน่ ในการปรับใช้องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรื อต่อยอดองค์ความรู ้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสื บค้นข้อมูลและแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
การวัดมาตรฐานในข้อนี้ สามารถทําได้โดยการออกข้อสอบที่ให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา อธิ บายแนวคิด
ของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู ้ที่เรี ยนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็ นการเลือก
คําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุ่มคําตอบที่ให้มา ไม่ควรมีคาํ ถามเกี่ยวกับนิยามต่าง ๆ
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณี ศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีดา้ นวิศวกรรมโยธา
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นกั ศึกษามีโอกาสปฏิบตั ิจริ ง
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริ งจากผลงานและการปฏิบตั ิของนักศึกษาเช่นประเมินจากการนําเสนอรายงานใน
ชั้นเรี ยนการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรื อสัมภาษณ์เป็ นต้น
2.4ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพซึ่ งส่ วนใหญ่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จกั มาก่อน คนที่มาจาก
สถาบันอื่ น ๆ และคนที่ จะมาเป็ นผูบ้ งั คับบัญ ชา หรื อคนที่ จะมาอยู่ใต้บงั คับบัญ ชา ความสามารถที่ จะ
ปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่าง ๆเป็ นเรื่ องจําเป็ นอย่างยิง่ ดังนั้นอาจารย์ตอ้ งสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
คุ ณ สมบัติ ต่ างๆ ต่ อ ไปนี้ ให้ นั ก ศึ ก ษาระหว่างที่ ส อนวิ ช า หรื อ อาจให้ นัก ศึ ก ษาไปเรี ย นวิ ช าทางด้าน
สังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆนี้
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(1) สามารถสื่ อสารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถใช้ความรู ้ ในสาขาวิชาชี พมาสื่ อสารต่อ
สังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ ม แสดงประเด็น ในการแก้ไขสถานการณ์ เชิ งสร้ างสรรค์ท้ ังส่ วนตัวและ
ส่ วนรวม พร้ อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปั ญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของตนเอง และสอดคล้องกับทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู ้จกั บทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตัว และทํา งานร่ ว มกับ ผูอ้ ื่ น ทั้ง ในฐานะผูน้ ํา และผู ต้ ามได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึ กความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม
คุณสมบัติต่างๆ นี้สามารถวัดระหว่างการทํากิจกรรมร่ วมกัน
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒ นาการเรี ยนรู้ ด้านทักษะความสั มพัน ธ์ ระหว่ างบุ คคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให้มีการทํางานเป็ นกลุ่ม การทํางานที่ตอ้ งประสานงานกับผูอ้ ื่น
ข้ามหลักสู ตร หรื อต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ บุคคลอื่น หรื อผูม้ ีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบตั ิงานได้เป็ นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูร้ ่ วมงานในองค์กรและกับบุคคลทัว่ ไป
2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมิ นจากพฤติ กรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรี ยนและ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่ วมกิ จกรรมต่างๆและความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของ
ข้อมูล
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2.5ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
(1) มีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์สาํ หรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็ นอย่างดี
(2) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์หรื อการแสดงสถิติประยุกต์ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารที่ทนั สมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิ ทธิภาพ
(4) มีทกั ษะในการสื่ อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่ อความหมายโดยใช้สญ
ั ลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่ องมื อการคํานวณและเครื่ องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชี พในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
การวัดมาตรฐานนี้ ทาํ ได้ในระหว่างการสอน โดยให้นกั ศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิ ทธิภาพของ
วิธีแก้ปัญหา และให้นาํ เสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพ ต่อนักศึกษาในชั้น
เรี ยน มีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการ
ใช้ เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
จัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในรายวิชาต่ างๆให้นักศึ กษาได้วิเคราะห์ สถานการณ์ จาํ ลอง และสถานการณ์
เสมือนจริ ง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรี ยนรู ้เทคนิ คการประยุกต์เทคโนโลยีดา้ นสารสนเทศ
เพื่อใช้ในด้านวิศวกรรมโยธาในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีด้านสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิ คการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยีดา้ นสารสนเทศหรื อ
คณิ ตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่ องมือต่างๆ
การอภิปรายกรณี ศึกษาต่างๆที่มีการนําเสนอต่อชั้นเรี ยน
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3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสู ตรสู รายวิชา (Curriculum Mapping)ของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
เกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ด้ านการ
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 121Learning 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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1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

เกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3. ด้ านทักษะ 4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ทางปัญญา
ความรับผิดชอบ

2. ด้ านความรู้

รายวิชา

5. ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ด้ านการ
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 105 Academic English for
International Students
LNG 106 Academic Listening and
Speaking
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1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

เกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3. ด้ านทักษะ 4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ทางปัญญา
ความรับผิดชอบ

2. ด้ านความรู้

รายวิชา

5. ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ด้ านการ
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 107 Academic Reading and
Writing
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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1. ด้ านคุณธรรม
จริยธรรม

เกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
3. ด้ านทักษะ 4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ทางปัญญา
ความรับผิดชอบ

2. ด้ านความรู้

รายวิชา

5. ด้ านทักษะการ
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข
การสื่ อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ด้ านการ
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 Cambodian
LNG 341 Basic Vietnamese
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1. ด้ านคุณธรรมจริยธรรม
1.1 ความซื่อสัตย์
1.2 การรับรู ้และให้คุณค่า
1.3 ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม
1.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ด้ านความรู้
2.1 ความรู ้รอบในศาสตร์/เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง
2.2การใช้ความรู ้มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
2.3 การนําความรู ้มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์/งานที่รับผิดชอบ
2.4 การแก้ปัญหาโดยใช้ความรู ้และเหตุผล
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1การคิดวิเคราะห์ และการวิพากษ์
3.2การคิดเชิงสร้างสรรค์
3.3 การคิดเชิงมโนทัศน์

4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1ความรับผิดชอบต่อสังคม
4.2 ความเคารพผูอ้ ื่น
4.3 ความอดทนและการยอมรับความแตกต่าง
4.4 การรู ้จกั ตัวเอง การปรับตัว และการจัดการอารมณ์
4.5 การทํางานเป็ นทีม
4.6 ความเป็ นผูน้ าํ
4.7 การบริ หารจัดการ
4.8 สุ ขภาพและอนามัยที่ดี
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่ อสาร
5.2การรู ้เท่าทันสื่ อและข้อมูลข่าวสาร
5.3 การใช้ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
5.4 การใช้ภาษาเพื่อการสื่ อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์
6. ด้ านการเรียนรู้
6.1การเรี ยนรู ้ผา่ นชีวิตประจําวัน
6.2การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
6.3 การเรี ยนรู ้และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
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3.2แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสู ตรสู รายวิชา (Curriculum Mapping)ของหมวดวิชาเฉพาะ
ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง
เกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการสื่ อสาร
4. ทักษะความสั มพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
ระหว่ างบุคคลและ
สื่ อสาร และการเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
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 คณิ ตศาสตร์ 1
MTH 102 คณิ ตศาสตร์ 2
MTH 201 คณิ ตศาสตร์ 3
CHM 103 เคมีพ้นื ฐาน
CHM 160 ปฏิบตั ิการเคมี
PHY 103 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไปสําหรับนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ 1
PHY 104 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไปสําหรับนักศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ 2
PHY 191 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
PHY 192 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
PRE 151วัสดุวิศวกรรม
CVE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับ
วิศวกรรมโยธา
CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม
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เกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

5. ทักษะการสื่ อสาร
4. ทักษะความสั มพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
ระหว่ างบุคคลและ
สื่ อสาร และการเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปัญญา

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 131 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
CVE 221 สํารวจ
CVE 223 การปฏิบตั ิงานสํารวจ
CVE 224 โครงงานสํารวจ
CVE 225 การฝึ กภาคสนามวิชาสํารวจ
CVE 226 การสํารวจเส้นทาง
CVE 232 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
CVE 233 กลศาสตร์วสั ดุ
CVE 236 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
CVE 237 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
CVE 240 คณิ ตศาสตร์ประยุกต์สาํ หรับวิศวกรรม
โยธา
CVE 261 วิศวกรรมธรณี วิทยา
CVE 281 กลศาสตร์ของไหล
CVE 300ฝึ กงานอุตสาหกรรม
CVE 311 การบริ หารงานวิศวกรรม
CVE 335 วัสดุซีเมนต์และคอนกรี ต
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เกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการสื่ อสาร
4. ทักษะความสั มพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
ระหว่ างบุคคลและ
สื่ อสาร และการเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
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 338 การวิเคราะห์โครงสร้าง2
CVE 341 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
CVE 342 การออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
CVE 362 ปฐพีกลศาสตร์
CVE 363 ปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์
CVE 364 วิศวกรรมฐานราก
CVE 371 วิศวกรรมการทาง
CVE 372 วิศวกรรมขนส่ ง
CVE 382 วิศวกรรมชลศาสตร์
CVE 385 อุทกวิทยา
CVE 394 การทดลองชลศาสตร์
CVE 401 โครงร่ างงานวิศวกรรมโยธา
CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา
CVE 403 หัวข้อพิเศษ 1
CVE 404 หัวข้อพิเศษ 2
CVE 405 หัวข้อพิเศษ 3
CVE 406สหกิจศึกษา
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เกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

5. ทักษะการสื่ อสาร
4. ทักษะความสั มพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
ระหว่ างบุคคลและ
สื่ อสาร และการเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

3. ทักษะทางปัญญา

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 407 การสัมมนาสําหรับสหกิจศึกษา
CVE 411 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
สมัยใหม่
CVE 414 การประมาณราคาและการกําหนด
รายการก่อสร้าง
CVE 415 การบริ หารงานก่อสร้าง
CVE 418 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง
CVE 419 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพงาน
ก่อสร้าง
CVE 421 ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข
CVE 422 การวิเคราะห์ภาพดาวเทียม
CVE 425 การสํารวจด้วยดาวเทียม
CVE 426 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
CVE 428 การคํานวณปรับแก้ในงานสํารวจ
CVE 443 การออกแบบอาคาร
CVE 444 การออกแบบคอนกรี ตอัดแรง
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เกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการสื่ อสาร
4. ทักษะความสั มพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
ระหว่ างบุคคลและ
สื่ อสาร และการเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
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 445 การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธี
พลาสติก
CVE 446 การออกแบบสะพาน
CVE 447 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา
CVE 448 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
CVE 449 การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีตวั
คูณความต้านทานและนํ้าหนักบรรทุก
CVE 473 วิศวกรรมจราจร
CVE 474 การขนส่ งอย่างยัง่ ยืน
CVE 475 การขนส่ งมวลชนในตัวเมือง
CVE 476 การออกแบบทางเรขาคณิ ตของถนน
CVE 483 การพัฒนาแหล่งนํ้า
CVE 487 โครงสร้างทางชลศาสตร์
CVE 488 วิศวกรรมแม่น้ าํ เบื้องต้น
CVE 490 อุทกวิทยาประยุกต์
CVE 491 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาํ หรับงาน
ด้านวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า
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เกณฑ์ มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5. ทักษะการสื่ อสาร
4. ทักษะความสั มพันธ์
วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
ระหว่ างบุคคลและ
สื่ อสาร และการเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
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 492 การออกแบบงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
CVE 493 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมเทคนิคธรณี
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3. ทักษะทางปัญญา
2. ความรู้
1. คุณธรรมจริยธรรม
(1) มีความรู ้และความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน (1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่า
วิ ท ยาศาสตร์ พ้ื น ฐาน วิ ศ วกรรมพื้ น ฐานและ (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุ ป
ของระบบคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่ อสัต ย์
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กบั งานทางด้าน
สุ จริ ต
ประเด็นปั ญหาและความต้องการ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและการสร้ า ง (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปั ญหาด้าน
(2) มี วิ นัย ตรงต่ อ เวลา รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั งคม
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและ
วิศ วกรรมได้อ ย่างมี ระบบ รวมถึ งการใช้
(2) มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาํ คัญ
สังคม
ข้อมูลประกอบการตัดสิ นใจในการทํางาน
ทั้ งในเชิ งทฤษฎี และปฏิ บ ั ติ ในเนื้ อหาของ
(3) มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นหมู่
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
คณะสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลําดับความสําคัญ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับ
(3) สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
เคารพสิ ทธิ และรั บฟั งความคิดเห็ นของผูอ้ ื่ น รวมทั้ง
ใช้องค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
การพัฒนานวัตกรรมหรื อต่อยอดองค์ความ
ความรู ้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์ และประเมิ น ผลกระทบจากการใช้
รู ้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปั ญหา ด้วยวิธีการที่
ความรู ้ ท างวิ ศ วกรรมต่ อ บุ ค คลองค์ ก รสั ง คมและ
เหมาะสม รวมถึ ง การประยุ ก ต์ ใ ช้ เครื่ องมื อ ที่ (5) สามารถสื บค้น ข้อมูลและแสวงหาความรู ้
สิ่ งแวดล้อม
เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง เพื่อการเรี ยนรู ้ตลอด
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ชี วิต และทัน ต่ อการเปลี่ ย นแปลงทางองค์
(5) สามารถใช้ความรู ้และทักษะในสาขาวิชาของตน
(5) มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ และมี ค วาม
ความรู ้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในการประยุกต์แก้ไขปั ญหางานจริ งได้
รับผิดชอบในฐานะผูป้ ระกอบวิชาชี พรวมถึงเข้าใจถึง
บริ บททางสังคมของวิชาชี พวิศวกรรมในแต่ละสาขา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
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4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ
สามารถใช้ค วามรู ้ ในสาขาวิ ช าชี พ มาสื่ อ สารต่ อ สั ง คมได้ใ น
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็ นผูร้ ิ เริ่ มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ เชิ ง
สร้างสรรค์ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอํานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรี ยนรู ้ท้ งั ของ
ตนเอง และสอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู ้จกั บทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่
มอบหมาย ทั้งงานบุ ค คลและงานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตัว และ
ทํา งานร่ วมกั บ ผู ้อื่ น ทั้ งในฐานะผู ้นํ า และผู ้ต ามได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภ าพ สามารถวางตัว ได้อ ย่ า งเหมาะสมกับ ความ
รับผิดชอบ
(5) มีจิตสํานึ กความรั บผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน
และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มี ทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรั บการทํางานที่ เกี่ ยวข้องกับ
วิชาชีพได้เป็ นอย่างดี
(2) มีทกั ษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสารสนเทศทางคณิ ตศาสตร์ หรื อการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุ ก ต์ใ ช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่
ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
(4) มีทกั ษะในการสื่ อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่ อ
ความหมายโดยใช้สญ
ั ลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่ องมือการคํานวณและเครื่ องมือทางวิศวกรรม เพื่อ
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
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หมวดที่ 5หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวา่ ด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(ภาคผนวก ฉ.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับ รายวิช ามี ก ารประเมิ น ทั้งในภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ และมี ค ณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรี ยนรู ้ตามที่กาํ หนดไว้ให้เป็ นไปตามแผนการสอน
การทดสอบในระดับหลักสู ตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ของนักศึกษา
มีการประเมินผลของผูส้ อนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
การกํา หนดกลวิ ธี ก ารทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ้ ข องนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ นํ า มาใช้ป รั บ ปรุ ง
กระบวนการการเรี ยนการสอนและหลักสู ตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสู ตร อาจใช้การประเมิน
จากตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้ง านทําของบัณ ฑิ ต ประเมิ น จากบัณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ สํ าเร็ จ การศึ ก ษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็ น ต่ อ ความรู ้ ความสามารถ ความมั่น ใจของบัณ ฑิ ต ในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูป้ ระกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรื อ การส่ งแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึ งพอใจในบัณ ฑิ ตที่ สําเร็ จการศึ ก ษาและเข้าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบ
ระยะเวลาต่างๆ เช่น ปี ที่ 1 ปี ที่ 5 เป็ นต้น
(3) การประเมินตําแหน่ง และหรื อความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรื อสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความ
พึงพอใจในด้านความรู ้ ความพร้อม และคุณสมบัติดา้ นอื่น ๆ ของบัณฑิตจะสําเร็ จการศึกษาและเข้า
ศึกษาเพื่อปริ ญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู ้จากสาขาวิชาที่เรี ยน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาํ หนดในหลักสู ตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสู ตรให้ดียงิ่ ขึ้นด้วย
(6) ความเห็ นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสู ตร หรื อ เป็ นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม
ของนักศึกษาในการเรี ยน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ และการพัฒนา
องค์ความรู ้ของนักศึกษา
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(7) ผลงานของนักศึกษาที่วดั เป็ นรู ปธรรมได้ซ่ ึ ง อาทิ (ก) จํานวนโครงการที่ร่วมทํางาน (ข) จํานวน
สิ ทธิ บตั ร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชี พ (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาํ ประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
(1)เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวา่ ด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
(ภาคผนวก ฉ.)
(2)นักศึกษาที่สาํ เร็ จการศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ IELTS ไม่นอ้ ยกว่า 5.5 หรื อ TOEFL ไม่นอ้ ยกว่า 550
หรื อเทียบเท่า
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
(1) มี ก ารปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็ นครู แ ก่ อ าจารย์ใ หม่ ให้ มี ค วามรู ้ แ ละเข้า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่า งต่ อ เนื่ อ งโดยผ่านการทําวิ จ ัย สายตรงในสาขาวิ ช าและมี ง บสนั บ สนุ น ในการทําวิ จ ัย จาก
มหาวิ ท ยาลัยและภาควิชาเป็ นอัน ดับ แรก การสนับ สนุ น ด้านการศึ ก ษาต่ อ ฝึ กอบรม ดู งานทาง
วิชาการและวิชาชี พในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ
หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์
2.1การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู ้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั
อย่างต่อเนื่ องโดยผ่านการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็ นอันดับแรก การสนับสนุ น
ด้านการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและ/หรื อต่างประเทศ หรื อการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรี ยนการสอนและการประเมินผลให้ทนั สมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้ านอืน่ ๆ
(1) การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู ้และคุณธรรม
(2) มี การกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาโครงสร้าง เทคนิ คธรณี วิทยา
ทรัพยากรนํ้า ขนส่ ง บริ หารก่อสร้างและสํารวจ
(3) ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู ้ใหม่เป็ นหลักและเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เป็ นรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจยั
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ ของคณะ
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่ วมกิจกรรมบริ การวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที7่ การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริหารหลักสู ตร
ในการบริ หารหลักสู ตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสู ตร อันประกอบด้วยประธานหลักสู ตร
หรื อหัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรแต่ละสาขาวิชาในภาควิชาเป็ นกรรมการหลักสู ตร
โดยมีที่ปรึ กษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้คาํ แนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบตั ิ
ให้แก่ กรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
กรรมการผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร จะวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับคณะและอาจารย์ผสู ้ อน
ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรโดยกระทําทุกปี อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสู ตรให้ทนั สมัย
โดยอาจารย์แ ละนั ก ศึ ก ษา
สามารถก้ า วทั น หรื อเป็ น
ผูน้ าํ ในการสร้างองค์ความรู ้
ใหม่ ๆ ทางด้ า นวิ ศ วกรรม
โยธา
2. กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิด
ความใฝ่ รู ้ มีแนวทางการ
เรี ยนที่สร้างทั้งองค์ความรู ้
ทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพ ที่ทนั สมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุ ง
หลักสูตรให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ
สภาวิศวกร
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

การดําเนินการ
1. จัดหลักสู ตรให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
หลักสู ตรปริ ญญาตรี ของสกอ.และ
มาตรฐานวิชาชีพ
2. ปรั บ ปรุ งหลัก สู ต รให้ท ัน สมัย โดยมี ก าร
พิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรทุกๆ 5 ปี
3. จัดการเรี ยนการสอนให้มีท้ งั ภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบตั ิ โดยเน้นการเรี ยนรู ้ที่มี
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางหรื อผูเ้ รี ยนเป็ นแกน
เพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะ รู ้จกั คิด วิเคราะห์
และแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
4. จัดให้มีผสู ้ นับสนุนการเรี ยนรู ้ และ/หรื อ
ผูช้ ่วยสอน เพือ่ กระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิด
ความใฝ่ รู ้ตลอดเวลา
5. กําหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่าํ
กว่าปริ ญญาโทหรื อมีตาํ แหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่าํ กว่าผูช้ ่วยศาสตราจารย์หรื อเป็ นผูม้ ี
ประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และมีจาํ นวนคณาจารย์ประจําไม่นอ้ ยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน

การประเมินผล
1. ประเมินหลักสูตรเป็ นไปตาม
มาตรฐานของสกอ. และเกณฑ์ของ
สภาวิศวกร
2. จํานวนวิ ช าที่ มี ก ารจัด การเรี ย นรู ้
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง หรื อ
มีผเู ้ รี ยนเป็ นแกน
3. จํานวนรายชื่อ อาจารย์ พร้อม
ประวัติ ประสบการณ์ ผลงานทาง
วิชาการและการพัฒนาฝึ กอบรม
4. จํานวนบุคลากรผูส้ นับสนุนการ
เรี ยนรู ้ และบันทึกกิจกรรมในการ
สนับสนุนการเรี ยนรู ้
5. ผลการประเมินการเรี ยนการสอน
ของอาจารย์และการสนับสนุนการ
เรี ยนรู ้ ของผูส้ นับ สนุ น การเรี ยนรู ้
โดยนักศึกษา
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เป้าหมาย

การดําเนินการ
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผสู ้ อนเป็ นผูน้ าํ
ในทางวิชาการ และ/หรื อ เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพวิศวกรหรื อในสาขาที่เกี่ยวข้อง
7. ส่ งเสริ มให้อาจารย์ประจําหลักสู ตรไปดู
งานในหลักสูตรหรื อวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสู ตรโดยคณะกรรมการ
วิชาการภาควิชาฯ ทุกปี และ
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกอย่าง
น้อยทุก 5 ปี
9. จัดทําฐานข้อมูลของนักศึกษา อาจารย์
อุปกรณ์ เครื่ องมือวิจยั งบประมาณ ความ
ร่ วมมือกับหน่วยงานอื่น ทั้งในและ
ต่างประเทศ และผลงานทางวิชาการทุกปี
การศึกษาเพื่อเป็ นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสู ตร
10. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรี ยนการสอน โดยบัณฑิตที่สาํ เร็ จ
การศึกษาและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทุกปี

การประเมินผล
6. ผลการประเมินหลักสูตร โดย
คณะกรรมการวิชาการภาควิชาฯ
7. การประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 5 ปี
8.การประเมินผลโดยบัณฑิตผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษา และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทุกปี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาฯได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดิ นและเงินรายได้เพื่อจัดซื้ อ
ตํารา สื่ อการเรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ และคอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการ
เรี ยนการสอนในชั้นเรี ยน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
ภาควิชาฯมีตาํ ราเฉพาะทางและการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลของสํานักหอสมุดที่ มีหนังสื อด้านการ
บริ หารจัดการและด้านอื่น ๆส่ วนคณะฯ ได้จดั หาอุปกรณ์การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย ให้สอดคล้องกับการ
เรี ยนการสอน มีท้ งั ห้องปฏิบตั ิการพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และมีเครื่ องคอมพิวเตอร์สาํ หรับงานด้านออกแบบ
เพื่อให้นกั ศึกษาได้ฝึกปฏิบตั ิระหว่างการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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อุปกรณ์ ในการผลิตสื่ อและโสตทัศนูปกรณ์
- โทรทัศน์แบบแอลซีดีขนาด 50 นิ้ว
จํานวน 1 เครื่ อง
- โทรทัศน์แบบแอลซีดีขนาด 26 นิ้ว
จํานวน 6 เครื่ อง
- กล้องถ่ายวิดีโอแบบดิจิทลั
จํานวน 19 ตัว
จํานวน 8 ตัว
- กล้องถ่ายรู ปแบบดิจิทลั
- ชุดเครื่ องรับส่ งสัญญาณเสี ยงไร้สายสําหรับกล้องวีดิทศั น์
จํานวน 1 ชุด
- เครื่ องวิดีโอแบบเล่นและบันทึกเทป
จํานวน 3 เครื่ อง
- เครื่ องเล่นวิดีโอเทป
จํานวน 3 เครื่ อง
- เครื่ องฉายสไลด์
จํานวน 4 เครื่ อง
- ฉากถ่ายภาพสําเร็ จรู ป
จํานวน 1 เครื่ อง
- อุปกรณ์ตดั ต่อภาพวีดิทศั น์
จํานวน 1 เครื่ อง
- เครื่ องฉายภาพจากคอมพิวเตอร์
จํานวน 15 เครื่ อง
- เครื่ องสลับสัญญาณเสี ยงและภาพ
จํานวน 2 เครื่ อง
- เครื่ องฉายภาพแบบ 3 มิติ
จํานวน 4 เครื่ อง
งานระบบคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 ชุด
- เครื่ องคอมพิวเตอร์ Server (Dual CPU)
- อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 ชุด
- เครื่ องไมโครคอมพิวเตอร์ AlphaPa 2.26A
จํานวน 2 เครื่ อง
- เครื่ องพิมพ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 1 เครื่ อง
- เครื่ องตัดสติ๊กเกอร์ Roland SX-15
จํานวน 1 เครื่ อง
- อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 ชุด
- เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ขาวดํา พร้อมอุปกรณ์เครื อข่าย HP5100
จํานวน 2 เครื่ อง
- เครื่ องพิมพ์เลเซอร์ขาวดําขนาด A4
จํานวน 2 เครื่ อง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุด ในการจัดซื้อหนังสื อและตําราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริ การให้อาจารย์และ
นักศึกษาได้คน้ คว้าและใช้ประกอบการเรี ยนการสอนในการประสานการจัดซื้อหนังสื อนั้นอาจารย์ผสู ้ อนแต่
ละรายวิชาจะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อตลอดจนสื่ ออื่นๆที่จาํ เป็ นนอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่
เชิ ญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่ อหนังสื อสําหรับให้สํานักหอสมุด
จัดซื้อหนังสื อด้วย
ในส่ วนของภาควิชาฯจะมีหอ้ งสมุดย่อยเพื่อบริ การหนังสื อตําราหรื อวารสารเฉพาะทางและภาควิชา
ฯจะต้อ งจัด สื่ อ การสอนอื่ น เพื่ อ ใช้ป ระกอบการสอนของอาจารย์เช่ น เครื่ อ งมัล ติ มี เดี ย โปรเจคเตอร์
คอมพิวเตอร์เครื่ องถ่ายทอดภาพ 3 มิติเครื่ องฉายสไลด์เป็ นต้น
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ภาควิชาฯมีเจ้าหน้าที่ประจําห้องสมุด ซึ่ งจะประสานงาน
การยืม/คืนหนังสื อ และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสื อ ตํารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ดา้ น
โสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่ งจะอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและ
ความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ดว้ ย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เป้าหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1.จัดหาห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ 1. จัด ให้มี ห้ องเรี ย น ที่ มี ระบบมัล ติ มี เดี ย 1. รวบรวมข้อมูลจํานวนห้องเรี ยน
ระบบเครื อข่าย อุปกรณ์การ
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการเรี ยนการสอนที่ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ สื่ อ การเรี ย น
เรี ยนการสอน ทรัพยากรสื่ อและ ทั น ส มั ย ส า ม า ร ถ ใ ช้ ง าน อ ย่ าง มี การสอน
ช่องทางการเรี ยนรู ้ที่เพียบพร้อม ประสิ ทธิภาพ
2. จัด ทําสถิ ติ ก ารใช้งานห้ อ งเรี ย น
เพื่อสนับสนุนทั้งการศึกษาใน 2. จัด เตรี ยมห้อ งปฏิ บ ัติ ก ารที่ มี เครื่ องมื อ ห้องปฏิบตั ิการ โรงฝึ กงาน ในมิติ
ห้องเรี ยนนอกห้องเรี ยนและการ ทัน สมัยและเครื่ องมื อวิชาชี พ ในระดับ จํา นวนชั่ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ และ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองอย่างเพียงพอ
สากล เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถฝึ กปฏิบตั ิ จํานวนนักศึกษาที่มาใช้งานต่อหัว
และสร้างความพร้อมในการปฏิบตั ิงาน นักศึกษา
และมีประสิ ทธิภาพ
ในวิชาชีพ
3. จํานวนนักศึกษาที่เรี ยนใน
3. จัดให้ มี ระบบเครื อ ข่ ายคอมพิ ว เตอร์ ที่ รายวิชาที่มีการฝึ กปฏิบตั ิดว้ ย
นัก ศึ ก ษาสามารถหาความรู ้ เพิ่ มเติ ม ได้ เครื่ องมือ เครื่ องจักร และ
ด้ ว ย ต น เอ ง ด้ ว ย จํ า น ว น แ ล ะ อุปกรณ์ต่างๆ
ประสิ ทธิภาพที่เหมาะสม
4.สถิติของจํานวนหนังสื อตํารา และ
4. จัดให้มีหอ้ งสื่ อการเรี ยนการสอน มี
สื่ อมัลติมีเดีย ที่มีให้บริ การ
บริ การทั้งหนังสื อตํารา และสื่ อ
รวมทั้งสถิติการใช้งานหนังสื อ
มัลติมีเดีย เพือ่ ช่วยการเรี ยนรู ้ และ
ตําราและมัลติมีเดีย
ค้นคว้าเพิ่มเติมแก่ผเู ้ รี ยน
5. ผลสํารวจความพึงพอใจของ
5. กําหนดแผนการดูแล ซ่อมบํารุ งอุปกรณ์ นักศึกษาต่อการให้บริ การ
การเรี ยนการสอน เพื่ อ ให้ มี จ ํา นวน ทรัพยากรเพื่อการเรี ยนรู ้และการ
เพียงพอและยืดอายุการใช้งาน
ปฏิบตั ิการ
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3. การบริหารคณาจารย์
3.1การรับอาจารย์ ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริ ญญาโทขึ้นไปในสาขาใดสาขาหนึ่งของวิศวกรรมโยธา
3.2การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและผูส้ อนจะต้องประชุมร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการ
สอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับการ
ปรับปรุ งหลักสู ตรตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่ จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตรและได้บณ
ั ฑิ ต
เป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3การแต่ งตั้งคณาจารย์ พเิ ศษ
สําหรั บอาจารย์พิเศษถื อว่ามี ความสําคัญ มากเพราะจะเป็ นผูถ้ ่ ายทอดประสบการณ์ ตรงจากการ
ปฏิบตั ิมาให้กบั นักศึกษาดังนั้นคณะกําหนดนโยบายว่ากึ่ งหนึ่ งของรายวิชาบังคับจะต้องมีการเชิ ญอาจารย์
พิเศษหรื อวิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชัว่ โมงและอาจารย์พิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรื อ
บางชัว่ โมงจะต้องเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ตรงหรื อมีวฒ
ุ ิการศึกษาอย่างตํ่าปริ ญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับสนุ นควรมีวุฒิปริ ญญาตรี ที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู ้ดา้ น
วิศวกรรมโยธา
4.2การเพิม่ ทักษะความรู้เพือ่ การปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติ ของหลักสู ตรและจะต้องสามารถบริ การให้อาจารย์
สามารถใช้สื่ อ การสอนได้อ ย่ า งสะดวกซึ่ งจํา เป็ นต้อ งให้ มี ก ารฝึ กอบรมเฉพาะทางเช่ น การเตรี ย ม
ห้องปฏิบตั ิการทางด้านงานโครงสร้าง ธรณี วิทยา ทรัพยากรนํ้า ขนส่ ง บริ หารก่อสร้างและสํารวจในวิชาที่มี
การฝึ กปฏิบตั ิ
5. การสนับสนุนและการให้ คาํ แนะนํานักศึกษา
5.1การให้ คาํ ปรึกษาด้ านวิชาการและอืน่ ๆ แก่นักศึกษา
ภาควิชาฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที่
อาจารย์ที่ป รึ ก ษาทางวิชาการให้แ ก่ นัก ศึ ก ษาและทุ ก คนต้องกําหนดชั่วโมงให้คาํ ปรึ ก ษา(Office Hours)
เพื่อให้นัก ศึ กษาเข้าปรึ กษาได้น อกจากนี้ ต้องมี ที่ปรึ กษากิ จกรรมเพื่ อให้คาํ ปรึ กษาแนะนําในการจัดทํา
กิจกรรมแก่นกั ศึกษา
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5.2การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
กรณี ที่ นัก ศึ ก ษามี ความสงสัยเกี่ ยวกับ ผลการประเมิ น ในรายวิช าใดสามารถที่ จะยื่น คําร้ องขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบตลอดจนดู คะแนนและวิธีการประเมิ น ของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้และ
เป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า ธนบุ รี ว่ า ด้ว ยการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
(ภาคผนวก ฉ.)
6. ความต้ องการของตลาดแรงงานสั งคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
ความต้องการของตลาดแรงงานมีความต้องการวิศวกรโยธาสูงมากสื บเนื่องจากมีโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลและโครงการของภาคเอกชน เกิดขึ้นทั้งในปั จจุบนั และในอนาคต 4-5 ปี อาทิ
เช่นโครงการ รถไฟฟ้ าใต้ดิน รถไฟรางคู่และความเร็วสู ง โครงการบริ หารจัดการนํ้า ซึ่งมีมูลค่ากว่า 2 ล้าน
ล้านบาท ประกอบกับการเปิ ดเสรี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําให้ตลาดแรงงานทางภาคก่อสร้างมีการ
เติบโตอย่างรวดเร็ วมาก
จากการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรื อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตโดยใช้
วิธีการใช้การสัมภาษณ์ การจัดสัมมนา และแบบสอบถาม พบว่า
- เนื้อหาของหลักสู ตรตรงกับความต้องการของหน่วยงานอย่างมาก
- หลักสูตรมีความน่าสนใจและเป็ นประโยชน์มาก
- เห็นด้วยกับการที่มีวิชาสหกิจศึกษาทําให้ในการฝึ กงานบริ ษทั สามารถมอบหมายงานให้กบั นักศึกษา
ได้ แต่ควรมีวธิ ีการประเมินที่ชดั เจนและเป็ นธรรม
- ชื่อของวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ไม่สามารถสื่ อถึงรายวิชานั้นๆได้ และไม่เป็ นสากล
7.ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้และเป้ าหมาย
(1) อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรื อมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
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ดัชนีบ่งชี้และเป้ าหมาย
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(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และมคอ.6 ภายใน 30วัน หลังสิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อ
วิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ปี หลังจากสําเร็ จการศึกษา ไม่ต่าํ
กว่าร้อยละ 80
(14) บัณฑิตที่ได้งานทําได้รับเงินเดือนเริ่ มต้นไม่ต่าํ กว่าเกณฑ์ ก.พ.
กําหนด
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผูส้ อนและ/หรื อ การปรึ กษา หารื อกับ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านหลักสู ตรหรื อวิธีการสอนส่ วนช่ วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษาและการวิเคราะห์ผลการเรี ยนของนักศึกษา
ด้านกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งสามารถทําโดยรวบรวมปั ญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุ ง และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูส้ อนนําไปปรับปรุ งและรายงานผลต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา
- การสังเกตการณ์ของผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร/ประธานหลักสูตร และ/หรื อทีมผูส้ อน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่
- การทดสอบผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสู ตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวมโดยสํารวจข้อมูลจาก
-นักศึกษาปี สุ ดท้าย/ บัณฑิตใหม่
-ผูว้ า่ จ้าง
-ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิ์ผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสู ตรและจัดการเรี ยนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญา
ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และตัวบ่ งชี้ เพิ่ มเติ มข้างต้น รวมทั้งการผ่านการประเมิ นการประกัน คุ ณ ภาพ
ภายใน (IQA)
4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
- การนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
- อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรสรุ ปผลการดําเนินการประจําปี เสนอหัวหน้าภาควิชา
- ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
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ภาคผนวก
ก. คําอธิบายรายวิชา
GEN 101 พลศึกษา
1(0–2–2)
(Physical Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิชานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจถึงความจําเป็ นในการเล่นกีฬาเพื่อ
สุ ข ภาพ หลัก การออกกําลัง กาย การป้ องกัน การบาดเจ็ บ จากการเล่ น กี ฬ า โภชนาการ และ
วิทยาศาสตร์ การกีฬา ตลอดจนฝึ กทักษะกีฬาสากล ซึ่ งเป็ นที่นิยมโดยทัว่ ไปตามความสนใจ หนึ่ ง
ชนิ ดกี ฬ า จากหลากหลายชนิ ดกี ฬ าที่ เปิ ดโอกาสให้เลือก เพื่อพัฒ นาความเป็ นผูม้ ี สุขภาพและ
บุคลิกที่ดีมีน้ าํ ใจนักกีฬา รู ้จกั กติกามารยาท ที่ดีในการเล่นกีฬาและชมกีฬา
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 มนุษย์ กบั หลักจริยศาสตร์ เพือ่ การดําเนินชีวติ
3(3-0-6)
(Man and Ethics of Living)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
รายวิชานี้ มุ่งสอนแนวคิดในการดําเนิ นชี วิตและแนวทางในการทํางาน ตามแนวศาสนา
ปรัชญาและจิตวิทยา โดยเน้นส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม โดยจัดการเรี ยนการสอน
แบบบูรณาการ องค์ความรู ้ เพื่อนําไปใช้ในการดําเนิ นชี วิตและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เช่น
ความซื่ อ สั ต ย์ ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั งคม การเคารพผูอ้ ื่ น ความอดทนและการยอมรั บ ความ
แตกต่าง ความมีวินยั ในตนเอง เคารพในหลักประชาธิปไตยและจิตอาสา เป็ นต้น และสามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่นๆได้อย่างมีความสุ ข
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.
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GEN 121 ทักษะการเรียนรู้และการแก้ ปัญหา
3(3-0-6)
(Learning and Problem Solving Skills)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
วิชานี้ เน้นการพัฒนาการเรี ยนรู ้อย่างยัง่ ยืนของนักศึกษา ฝึ กทักษะในการคิดเชิงบวก ศึกษา
การจัดการความรู ้และกระบวนการการเรี ยนรู ้ ผ่านการทําโครงงานที่นักศึกษาสนใจ ที่เน้นการ
กําหนดเป้ าหมายทางการเรี ยนรู ้ รู ้จกั การตั้งโจทย์ การศึกษาวิธีการแสวงหาความรู ้ การแยกแยะ
ข้อมูลกับข้อเท็จจริ ง การอ่าน แก้ปัญหา การสร้างความคิดการคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดเชิงขวาง
การสร้างแบบจําลอง การตัดสิ นใจ การประเมินผล และการนําเสนอผลงาน
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 มหัศจรรย์ แห่ งความคิด
3(3-0-6)
(Miracle of Thinking)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
วิชานี้จะให้ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด ที่มาและธรรมชาติของการคิด โดยการ
สอนและพัฒนานักศึกษาให้มีการคิดเป็ นระบบ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิพากษ์ และการคิด
เชิงวิเคราะห์ การอธิบายทฤษฎีหมวก 6 ใบที่เกี่ยวข้องกับการคิด นอกจากนี้ยงั ได้กล่าวถึงการ
เชื่อมโยงความคิด/การผูกเรื่ อง การเขียน โดยมีการทําตัวอย่างหรื อกรณี เพื่อศึกษาการแก้ปัญหา
โดยวิธีการคิดเชิงระบบ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคม บริ หารจัดการ สิ่ งแวดล้อมและ
อื่นๆ
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.

63
GEN 241 ความงดงามแห่ งชีวติ
3(3-0-6)
(Beauty of Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์กับ คุ ณ ค่ า และความงามท่ า มกลางความ
หลากหลายทางวัฒ นธรรม เน้น ที่ การรั บรู ้ คุณ ค่า การสัมผัสความงามและการแสดงออกทาง
อารมณ์ ข องมนุ ษ ย์ รั บ รู ้ แ ละเรี ยนรู ้ เกี่ ย วกับ คุ ณ ค่ าและความงามในด้านต่ างๆ ที่ เกี่ ย วกับ การ
ดํารงชีวิตมนุ ษย์ เช่น ชี วิตกับความงามในด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม รวมไปถึงความงามใน
ธรรมชาติรอบๆ ตัวมนุษย์
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 การบริหารจัดการยุคใหม่ และภาวะผู้นํา
3(3-0-6)
(Modern Management and Leadership)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
แนวคิดการบริ หารจัดการยุคใหม่ หน้าที่พ้นื ฐานของการจัดการประกอบด้วย การวางแผน
การจัดองค์กร การควบคุมการตัดสิ นใจ การสื่ อสาร การจูงใจ ภาวะผูน้ าํ การจัดการทรั พยากร
มนุ ษ ย์ก ารจัด การระบบสารสนเทศ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ตลอดจนการประยุ ก ต์ ใ ช้
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 211ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(The Philosophy of Sufficiency Economy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ศึกษาแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอดีตของสังคมไทย ปั ญหา ผลกระทบที่เกิดจาก
การพัฒ นาเศรษฐกิ จที่ ผ่านมา เหตุผลของการนําแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพี ยงมาใช้ในสังคมไทย
แนวคิด ความหมาย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงใน
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รู ป แบบต่ างๆที่ ส อดคล้องกับวิถีชีวิตในระดับ บุ คคล ชุ มชน องค์ก ร และประเทศ รวมไปถึ ง
กรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้อง และกรณี ศึกษาตามโครงการพระราชดําริ
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 การพัฒนาสุ ขภาพแบบองค์ รวม
3(3-0-6)
(Holistic Health Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิชานี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อให้เกิ ดความเข้าใจในการเสริ ม สร้ างสุ ขภาพแบบองค์รวม
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเน้นการส่ งเสริ มทั้งสุ ขภาพกายและจิตองค์ประกอบของสุ ขภาพที่ดี
ปั จ จัย ที่ ส่ งผลต่ อ สุ ข ภาพการดู แ ลสุ ข ภาพตนเองแบบบู ร ณาการ โภชนาการ การเสริ ม สร้ าง
ภูมิคุม้ กัน สุ ขนามัย การพัฒนาสมรรถนะทางกายการออกกําลังกายเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพจิตใจ
และอารมณ์ การป้ องกันและแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพจิต การฝึ กสติ สมาธิ และการทําความเข้าใจชีวิต
การดําเนิ นชี วิตอย่างบุคคลที่มีสุขภาพดีตามนิ ยามของ WHO และข้อมูลการตรวจสุ ขภาพทัว่ ไป
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 จริยศาสตร์ ในสั งคมฐานวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Ethics in Science-based Society)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
วิ ช านี้ เป็ นการศึ ก ษาประเด็ น ทางจริ ย ธรรมและสั งคมที่ เกี่ ย วข้อ งกับ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ผูเ้ รี ยนจะต้องศึ ก ษาทฤษฎี จริ ยธรรมเบื้ องต้นของตะวัน ตกและตะวัน ออก ผูเ้ รี ยน
จะต้องเรี ยนรู ้การประยุกต์ใช้ทฤษฎี เหล่านี้ กบั กรณี ศึกษาที่เกิดขึ้นในสังคมปั จจุบนั และจะต้อง
วิ เคราะห์ วิ จารณ์ บ ทบาทของนัก วิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ จะได้เกิ ด ความเข้าใจต่ อ ความซับ ซ้อ นใน
ประเด็นทางจริ ยธรรมซึ่ งนักวิทยาศาสตร์ ในวิชาชี พด้านต่างๆ กําลังประสบอยู่ โดยมุ่งเน้นการ
ประยุกต์ใช้กรณี ศึกษา การวิเคราะห์และการวิจารณ์ ในห้องเรี ยน จุดมุ่งหมายของวิชานี้ คือ การ
ส่ งเสริ ม ให้ ผูเ้ รี ย นพัฒ นาความเข้า ใจต่ อ ความคิ ด เห็ น ที่ ข ัด แย้งกัน ในประเด็ น ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสามารถให้ความหมายและกําหนดมาตรฐานจริ ยธรรมของ
ตนเองซึ่งพัฒนาขึ้นจากการวิพากษ์วิจารณ์ร่วมกันจากทัศนะต่างๆ ได้
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 ประวัติศาสตร์ อารยธรรม
3(3-0-6)
(The History of Civilization)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ศึกษาเกี่ยวกับต้นกําเนิดและพัฒนาการของมนุษย์ใน 5 ยุคได้แก่ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุค
โบราณ ยุคกลาง ยุคทันสมัย และยุคปั จจุบนั โดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต พฤติกรรม
การศึ ก ษาจะเน้ น เหตุ ก ารณ์ สํ าคัญ ซึ่ งสะท้อ นให้ เห็ น ถึ ง ปรากฏการณ์ ที่ ส่ ง ผลในทางสั ง คม
เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดจากค่านิ ยมและทัศนคติที่สัมพันธ์กบั ขนบธรรมเนี ยม ความเชื่อ และ
นวัต กรรม รวมถึ งความสามารถในการสื่ อ สารผ่านงานศิ ล ปะและวรรณกรรมในมุ ม มองที่
หลากหลายจากยุคสมัยต่างๆ จนถึงปัจจุบนั
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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 มนุษย์ กบั การใช้ เหตุผล
3(3-0-6)
(Man and Reasoning)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิชานี้ มุ่งสอนทักษะการคิดวิเคราะห์และการใช้เหตุผล หลักการแสวงหาความรู ้แบบ
อุปนัยและนิรนัยการใช้เหตุผลของคนในโลกตะวันออกและตะวันตก กรณี ศึกษาการใช้เหตุผลใน
ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต
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 341ภูมิปัญญาท้ องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Thai Indigenous Knowledge)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาเรี ยนรู ้ เกี่ ย วกั บ ภู มิ ปั ญญาท้ อ งถิ่ น และภู มิ ปั ญญาไทยในแง่ มุ ม ต่ า งๆ ทั้ งทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ เพื่อให้เกิดการรับรู ้คุณค่าของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หลักการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองในท้องถิ่นต่างๆ สามารถชี้ให้เห็นได้ว่าการแสวงหา
ความรู ้ ด้วยตนเองว่าเป็ นกระบวนการที่ เกิ ด ขึ้ น ได้ตลอดชี วิต สร้ างทัก ษะวิธีในการแสวงหา
ความรู ้อย่างเป็ นระบบได้ดว้ ยตนเอง
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.

67
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Technology and Innovationfor Sustainable Development)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี

3(3-0-6)

ศึกษาความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ที่
ยัง่ ยืนและผลกระทบต่อสังคมและความเป็ นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่ องมือสําหรับการ
สังเคราะห์และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริ มสร้างความแข็งแกร่ งในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคมฐานปั ญญา ตลอดจน จริ ยธรรมในการบริ หารจัดการ การใช้ประโยชน์ และการคุม้ ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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 353จิตวิทยาการจัดการ
3(3-0-6)
(Managerial Psychology)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ศึ ก ษาแนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ยวกับ จิ ต วิท ยาและการจัด การพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ในองค์ก าร ซึ่ ง
รวมถึงปั จจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการทํางานของมนุ ษย์ ได้แก่ ทัศนคติ การ
สื่ อสาร อิทธิ พลของสังคมและแรงจูงใจ นอกจากนี้ ยงั ได้ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุ ษย์
ในองค์การ ความขัดแย้ง การบริ หารความขัดแย้ง พฤติกรรมผูน้ าํ และความมีประสิ ทธิ ภาพของ
องค์การ
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.

68
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในทีส่ าธารณะ
3(2-2-6)
(Personality Development and Public Speaking)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
วิชานี้ มีวตั ถุประสงค์จะพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการพูดในที่สาธารณะของผูเ้ รี ยน โดย
พัฒ นาคุ ณ ลัก ษณะและทัก ษะที่ สําคัญ ดังนี้ กิ ริยาท่ าทาง การแต่ งกาย และมารยาททางสั งคม
จิตวิทยาในการสื่ อสาร การใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษากาย การอธิ บายและให้เหตุผล แสดง
ความคิดเห็น เจรจา และชักชวนโน้มน้าวจิตใจผูอ้ ื่นได้ การนําเสนองานและการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การสื่ อสารได้อย่างเหมาะสม
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 421สั งคมศาสตร์ บูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrative Social Sciences)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
วิ ช านี้ เป็ นการบู ร ณาการเนื้ อ หาวิ ช าหลัก ทางสั ง คมศาสตร์ 4 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นสั ง คม
วัฒ นธรรม ด้านเศรษฐกิ จ ด้านการเมื อ งและกฎหมาย และด้านสิ่ งแวดล้อ ม โดยครอบคลุ ม
ประเด็นทางสังคมที่ได้รับความสนใจในปั จจุบนั อาทิเช่น ปั ญหาด้านความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์
ปั ญหาการกระจายทรัพยากร ปั ญหาความไม่มนั่ คงทางการเมือง และปั ญหาความเสื่ อมโทรมด้าน
สิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
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 441วัฒนธรรมและการท่ องเทีย่ ว
3(2-2-6)
(Culture and Excursion)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
วิชานี้ มีเนื้ อหามุ่งให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้วฒั นธรรมทั้งภายในและ
ต่างประเทศ วิถีชีวิต ที่หลากหลาย โดยใช้การท่องเที่ยวเป็ นสื่ อกลางในการเรี ยนรู ้รวมทั้งการใช้
ภาษาในการสื่ อสารและการบริ หารจัดการเพื่อการท่องเที่ยว
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 105ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสํ าหรับนักศึกษานานาชาติ
3(3-0-6)
(Academic English for International Students)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
รายวิชานี้ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิ งวิชาการสําหรับนักศึกษานานาชาติ การ
เรี ยนการสอนเน้นทักษะทางภาษาทั้ง 4ทักษะ รวมทั้งทักษะการคิด และการเรี ยนรู ้แบบพึ่งตนเอง
ด้านการอ่านเน้นการอ่านเชิงวิชาการ การสรุ ปความ การอ่านเชิงวิเคราะห์ และการตีความด้านการ
เขียน เน้นกระบวนการเขียน การเขียนความเรี ยงเชิงวิชาการโดยใช้ขอ้ มูลที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร อ่ า น
วิเคราะห์และอ้างอิงข้อมูลอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการคัดลอก การนําพจนานุกรม
หนังสื อไวยากรณ์ สื่ อสารสนเทศ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้เป็ น เค รื่ อ งมื อ ช่ วยก าร
เขียนเพื่อช่วยปรับปรุ งการเขียนด้วยตนเองให้มีประสิ ทธิภาพด้านการพูดเน้นการพูดแบบฉับพลัน
การนําเสนอผลงานปากเปล่า การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และการแสดงความคิดเห็นในสาขาวิชาของ
ตนด้านการฟัง เน้นการฟังบรรยายและการจดบันทึกจากการฟัง
The course aims to develop the academic English skills necessary for learners in an
international programme. The learning and teaching involves the integration of the four
language skills, thinking skills and autonomous learning. In terms of reading, the course focuses
on academic reading, reading for main ideas, critical reading and interpretation skills. In terms
of writing, the emphasis is on process writing and academic writing to enable learners to
effectively use the information gained from reading to support their statements and use
appropriate citation to avoid plagiarism. The learners are also going to learn how to edit and
revise their written tasks. In terms of speaking, the focus is on sharing and exchanging ideas on
issues related to the learners’ content areas. In terms of listening, the focus is listening and
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taking notes. The course takes the form of a series of large-scale tasks including self-access
based tasks, experimental writing and argumentative essay projects.
LNG 106การฟังและการพูดเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
(Academic Listening and Speaking)
วิชาบังคับก่ อน : LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสํ าหรับนักศึกษานานาชาติ หรือมีคะแนน
สอบภาษาอังกฤษไม่ ตํ่ากว่ า 56% (ตามเกณฑ์ การคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ )
รายวิชานี้ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการฟังและการพูดเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษานานาชาติ
การเรี ย นการสอนเน้น การบู รณาการภาษาอังกฤษกับ เนื้ อ หาวิ ช าในสาขาต่ างๆเพื่ อ ให้ ผูเ้ รี ย น
สามารถฟังการบรรยายภาษาอังกฤษในสาขาวิชาของตนได้สามารถซักถามแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น ได้สามารถพูดสรุ ปความจากการอ่ านได้สามารถอภิ ปรายและนําการ
อภิ ปรายได้สามารถนําเสนอผลงานปากเปล่าในสาขาวิชาของตนและตอบข้อซักถามได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
This course aims at developing academic listening and speaking skills necessary for
learners in international programs. The teaching and learning styles involve an integration of
English with content areas related to the learners' fields. The course aims to enable learners tobe
able to listen to English lectures in their fields, ask and appropriately respond to questions, share
ideas and express opinions, and read and summarize text. Learners willdiscuss and lead
a
discussion, make an effective oral presentation, and actively participate in the session.
3
( 3-0-6)
LNG 107 การอ่ านและการเขียนเชิงวิชาการ
(Academic Reading and Writing)
วิชาบังคับก่อน : LNG 106 การฟังและการพูดเชิงวิชาการ หรือมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ
ไม่ ตํ่ากว่ า 76% (ตามเกณฑ์ การคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ)
รายวิ ช านี้ มุ่ งเน้ น การพัฒ นาทัก ษะการอ่ า นและการเขี ย นเชิ ง วิ ช าการสําหรั บ นั ก ศึ ก ษา
นานาชาติการเรี ยนการสอนเน้นการบูรณาการภาษาอังกฤษกับเนื้ อหาวิชาในสาขาต่างๆเพื่อให้
ผูเ้ รี ยน สามารถอ่านบทความวิชาการในสาขาวิชาของตนได้สามารถจับประเด็นและเลือกเฉพาะ
ข้อ มู ล ที่ ต ้อ งการได้เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ประกอบการเขี ย นสามารถเขี ย นรายงานรู ป แบบต่ า งๆใน
สาขาวิช าของตนได้โดยใช้ข อ้ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการอ่ านการทดลองฯลฯโดยใช้วิ ธี ก ารเขี ย นที่ เน้น
กระบวนการและใช้แหล่งอ้างอิงได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
The course aims at developing academic reading and writing skills necessary for learners
in international programs. The teaching and learning styles involve an integration of English into
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learners’ content areas to enable them to read academic articles in their chosen fields. Learners
will be able to extract main points from the text, purposefully select required information to
support their writing, write different forms of reports in their fields, use information obtained
from reading and their own experiment in writing an essay, and effectively use references and
citations throughout the writing process.
LNG 113 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
2 (2–0–4)
(English for Everyday Life)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
คําศัพท์และรู ปแบบประโยคภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน การออกเสี ยงขั้นพื้นฐาน การสนทนา
ในชีวิตประจําวันในสถานการณ์ต่างๆ การอ่านเบื้องต้น
Basic vocabulary. Grammar and pronunciation. Everyday conversation in various
situations. Introduction to reading.
LNG 114 ภาษาอังกฤษในการทํางาน 1
2 (2–0–4)
(English for Work I)
วิชาบังคับก่อน : LNG 113
คําศัพท์และรู ปแบบประโยคภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานสําหรับการทํางาน คําศัพท์ สัญลักษณ์
และรู ปแบบประโยคที่ใช้ในสํานักงานและโรงงาน คําศัพท์และสัญลักษณ์ดา้ นความปลอดภัยใน
โรงงาน การอธิบายงาน การอธิบายการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โต้ตอบ
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 ภาษาอังกฤษในการทํางาน 2
2 (2–0–4)
(English for Work II)
วิชาบังคับก่ อน : LNG 114
การอ่านโฆษณาสมัครงาน การกรอกข้อมู ลใบสมัครงาน การเขี ยนประวัติส่วนตัวและ
จดหมายสมัครงาน การอ่านคู่มืออย่างง่าย การอธิบายข้อมูลสถิติ กราฟ และรู ปภาพ
Reading job classified sections. Completing job application forms. Resume writing and a
cover letter. Reading easy manuals and descriptions of statistics, graphs and pictures.
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LNG 122 การเรียนภาษาอังกฤษด้ วยตนเอง
3 (0-6–6)
(English Through Independent Learning)
วิชาบังคับก่ อน : LNG 103/ LNG 107
ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง ขั้น ตอนการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง การใช้ภ าษาอังกฤษผ่าน
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่กาํ หนดไว้ การรายงานประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษและรับความ
คิดเห็นจากอาจารย์ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
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 การฟังอย่ างมีประสิ ทธิผล
1(1-0-2)
(Effective Listening)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
รายวิชานี้ จดั ทําขึ้นเพื่อเสริ มการฝึ กทักษะการฟั ง เพื่อสนับสนุ นการเรี ยนรายวิชาหลักใน
สาขาวิชาของนักศึกษา การเรี ยนการสอนเน้นกลยุทธ์และวิธีการฟั งที่มีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจดบันทึกจากการฟั ง ผ่านเนื้ อเรื่ องหรื อหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหาวิชาในสาขาของ
นักศึกษา มีการนําบทเรี ยนหรื อบทสนทนาที่บนั ทึกจากสถานการณ์จริ งในสาขาวิชาต่างๆมาใช้
เป็ นสื่ อการเรี ยน
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 ทักษะการนําเสนองาน
1(1-0-2)
(Oral Presentation Skills)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
รายวิชานี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริ มความรู ้เกี่ยวกับองค์ประกอบของการนําเสนองานอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ มีการให้ความสําคัญแก่การใช้วจนะและอวัจนะภาษา การฝึ กออกเสี ยง การใช้ภาษา
เพื่อส่ งสัญญาณบอกนัยให้ผฟู ้ ังทราบเมื่อมีการเปลี่ยนเรื่ อง อ้างถึงหัวข้ออื่นๆ ของการนําเสนองาน
การใช้สื่อประกอบอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงการประเมินตนเองและเพื่อนร่ วม
ชั้นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการนําเสนองานของตนเอง
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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.
LNG 213 การเขียนรายงานการปฏิบัติการ
1(1-0-2)
(Laboratory Report Writing)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
รายวิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริ มความรู ้ดา้ นองค์ประกอบของการเขียนทั้งในระดับประโยค
ย่อหน้าและเนื้อเรื่ อง เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถเขียนรายงานการปฏิบตั ิการตามรู ปแบบที่เหมาะสม
กับสาขาวิชาของตนเอง นักศึกษาจะได้เรี ยนรู ้ท้ งั ด้านไวยากรณ์ และการเรี ยบเรี ยงความคิดเพื่อ
นําเสนอเนื้ อหาในทุกขั้นตอนของการฝึ กเขียน นอกจากนี้ เนื้ อหาการเรี ยนยังครอบคลุมถึงการ
สรุ ป ความและถอดความเป็ นคําพูด ของตนเองเพื่ อ เสริ ม สร้ างความตระหนัก ด้านปั ญ หาการ
คัดลอกข้อมูล
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 สุ นทรียะแห่ งการอ่ าน
3 (3 – 0–6)
(Reading Appreciation)
วิชาบังคับก่ อน : LNG 103, LNG 107
หลักและวิธีการอ่าน การอ่านเอาเรื่ องและใจความ การอ่านเชิงวิจารณ์ การอ่านสื่ อและงาน
เขียนหลากหลายรู ปแบบ เช่น สารคดี อัตชีวประวัติ สุ นทรพจน์ เรื่ องสั้น บทกวี นวนิยาย เน้นการ
พัฒนาความซาบซึ้งในการอ่านและทักษะการคิดเชิงวิจารณ์
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.
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LNG 232 การแปลเบือ้ งต้ น
3 (3 – 0–6)
(Basic Translation)
วิชาบังคับก่ อน : LNG 103 หรือ LNG 107
ทฤษฎี และกระบวนการแปล วิธีการแปล ประเด็นทางวัฒนธรรมและศิลปะในการแปล
ปั ญ หาในการแปลภาษาอังกฤษเป็ นภาษาไทย ปั ญ หาในการแปลภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ
หลักการและการฝึ กแปลแบบดั้งเดิมการแปลด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ สัมมนาปั ญหาในการแปล
และแนวทางแก้ไข 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 ภาษาไทยเพือ่ การสื่ อสารและงานอาชีพ
3(3-0-6)
(Thai for Communication and Careers)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้ทวั่ ไปเกี่วกับการสื่ อสาร ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการฟั งและการพัฒนาทักษะการฟั ง
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการอ่านและการพัฒนาทักษะการอ่าน ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการพูดและ
การพัฒ นาทักษะการพูด ความรู ้ พ้ืน ฐานเกี่ ยวกับการเขียนและการพัฒ นาทักษะการเขียน การ
ประยุกต์ใช้ทกั ษะการฟัง การอ่าน การพูด 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 311ภาษามาเลย์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Basic Malay Language)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสี ยง ทักษะการสื่ อสารเบื้องต้นสําหรับสถานการณ์ต่างๆใน
ชีวิตประจําวัน อาทิ การทักทายและการแนะนําตัว การให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว การ
บอกวันเวลา การอธิ บายเกี่ยวกับกิจกรรมในยามว่าง หรื อกิจกรรมที่น่าสนใจ การสั่งอาหาร การ
สอบถามราคา การซื้อสิ นค้า การถามตอบให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่ ตําแหน่ง และทิศทาง
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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.
LNG 321 ภาษาเขมรเบือ้ งต้ น
3 (3 – 0–6)
(BasicCambodian)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ระบบเสี ย งและตัว อัก ษร ทัก ษะการสื่ อ สารเบื้ อ งต้น สํ าหรั บ
สถานการณ์ ต่างๆ ในชี วิตประจําวันอาทิ การทักทายและการแนะนําตัว การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
บุคคลในครอบครัว การบอกวันเวลา การอธิ บายเกี่ ยวกับกิจกรรมในยามว่าง หรื อกิจกรรมที่
น่าสนใจ การสั่งอาหาร การสอบถามราคา การซื้ อสิ นค้า การถามตอบให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่
ตําแหน่ง 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 ภาษาเวียดนามเบือ้ งต้ น
3 (3 – 0–6)
(Basic Vietnamese)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ความรู ้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ระบบเสี ย งและตัว อัก ษร ทัก ษะการสื่ อ สารเบื้ อ งต้น สําหรั บ
สถานการณ์ ต่างๆ ในชี วิตประจําวันอาทิ การทักทายและการแนะนําตัว การให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับ
บุคคลในครอบครัว การบอกวันเวลา การอธิ บายเกี่ยวกับกิจกรรมในยามว่าง หรื อกิ จกรรมที่
น่าสนใจ การสั่งอาหาร การสอบถามราคา การซื้ อสิ นค้า การถามตอบให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานที่
ตําแหน่ง 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.
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MTH 101 คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ทบทวนฟังก์ชนั และสมบัติของฟังก์ชนั จํานวน e ฟังก์ชนั ลอการิ ทึม ฟังก์ชนั ผกผัน ลิมิต
ของฟังก์ชนั การคณนาของลิมิต ฟังก์ชนั ตรี ต่อเนื่อง แนวคิดพื้นฐานของอนุพนั ธ์อนุพนั ธ์ของ
ฟังก์ชนั พีชคณิ ต กฎลูกโซ่ อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั อดิศยั อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ผกผัน การหาอนุพนั ธ์
โดยปริ ยาย อนุพนั ธ์อนั ดับสูง รู ปแบบยังไม่กาํ หนดและกฎโลปิ ตาล ผลต่างเชิงอนุพนั ธ์ การ
ประมาณค่าเชิงเส้น ทฤษฎีบทค่าสูงสุ ด-ตํ่าสุ ด ทฤษฎีบทของรอล และทฤษฎีบทค่ามัชฌิมความ
เว้าและอนุพนั ธ์อนั ดับสอง การใช้อนุพนั ธ์และลิมิตในการการวาดภาพเส้นโค้ง การประยุกต์
ปั ญหาสู งสุ ด-ตํ่าสุ ด อัตราสัมพัทธ์ แนวคิดพื้นฐานของปริ พนั ธ์ทฤษฎีหลักมูลของแคลคูลสั สมบัติ
ของปฏิยานุพนั ธ์และปริ พนั ธ์จาํ กัดเขต ปริ พนั ธ์ไม่จาํ กัดเขต การหาปริ พนั ธ์โดยการแทนค่า การ
หาปริ พนั ธ์โดยการแยกส่ วน การหาปริ พนั ธ์โดยใช้เศษส่ วนย่อย พื้นที่ใต้เส้นโค้งและพื้นที่
ระหว่างเส้นปริ พนั ธ์ไม่ตรงแบบการหาปริ พนั ธ์เชิงตัวเลขฟังก์ชนั หลายตัวแปร กราฟของสมการ
อนุพนั ธ์ยอ่ ย ผลต่างเชิงอนุพนั ธ์ กฎลูกโซ่ จุดวิกฤต อนุพนั ธ์ยอ่ ยอันดับสอง สุ ดขีดสัมพัทธ์ สูงสุ ด
และตํ่าสุ ด และจุดอานม้า
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.
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MTH 102 คณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : MTH 101คณิตศาสตร์ 1
อุ ป นั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ลําดับ อนุ ก รม การทดสอบด้ว ยปริ พ ัน ธ์ การทดสอบด้ว ยการ
เปรี ย บเที ย บ การทดสอบด้ว ยอัต ราส่ ว น อนุ ก รมสลับ การลู่ เข้าสั ม บู รณ์ การกระจายทวิ น าม
อนุกรมกําลัง สูตรของเทย์เลอร์
ฟั งก์ชนั เป็ นคาบ พิกดั เชิ งขั้ว พื้นที่ในพิกดั เชิงขั้ว ปริ พนั ธ์จาํ กัดเขตบนระนาบและบริ เวณ
ทรงตัน ปริ พนั ธ์สองชั้นในมุมฉาก ปริ พนั ธ์สองชั้นในรู ปแบบเชิ งขั้ว การแปลงของตัวแปรใน
ปริ พนั ธ์หลายชั้น ปริ พนั ธ์สามชั้นในพิกดั ฉาก ปริ พนั ธ์สามชั้นในพิกดั ทรงกระบอกและพิกดั ทรง
กลม
สเกลาร์ และเวกเตอร์ การบวกของเวกเตอร์ การคูณโดยสเกลาร์ ผลคูณภายใน ผลคูณเชิ ง
เวกเตอร์ ผลคูณเชิงสเกลาร์ของสามเวกเตอร์ เส้นและระนาบในปริ ภูมิสามมิติ
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 201 คณิตศาสตร์ 33(3-0-6)
(Mathematics III)
วิชาบังคับก่อน : MTH 102คณิตศาสตร์ 2
ความคิดรวบยอดพื้นฐาน: ชนิด อันดับ ระดับขั้น
สมการอับดับหนึ่ ง : ตัวแปรแยกกันได้ สมการเอกพันธ์ สมการแม่นตรงและไม่แม่นตรง
ตัวประกอบปริ พนั ธ์ สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเบอร์นูลย์
สมการอันดับสู ง : สมการเชิ งเส้น คําตอบของสมการเชิ งเส้นที่มีสัมประสิ ทธิ์ ค่าคงที่และ
สัมประสิ ทธิ์เป็ นตัวแปร การประยุกต์สมการอันดับหนึ่งและอันดับสอง
การแปลงลาปาซ สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยเบื้องต้น
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เวกเตอร์ : ฟั งก์ชนั เวกเตอร์ เส้นโค้ง เส้นสัมผัส ความเร็ วและความเร่ ง เคริ์ ลของเวกเตอร์
ฟิ ลด์ อนุพนั ธ์ระบุทิศทางเกรเดียนต์ของสเกลาร์ฟิลด์ไดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์
การหาปริ พนั ธ์เวกเตอร์ : ปริ พนั ธ์เส้นปริ พนั ธ์ผวิ ปริ พนั ธ์ปริ มาตร
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.
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 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไปสํ าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(General Physics for Engineering Students I)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
เน้นการประยุกต์ใช้กฎต่างๆทางฟิ สิ กส์ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ใน 1- 2- และ 3- มิติ กฎการ
เคลื่อนที่ของนิ วตัน พลังงานและงาน โมเมนตัมเชิงเส้น การหมุน ทอร์ กและโมเมนตัมเชิงมุม
สมดุลและการยืดหยุน่ ของไหล การสัน่ คลื่นและเสี ยง อุณหพลศาสตร์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ
Emphasized on the applications of the laws of physics. Vectors. Motions in 1- 2- and 3dimensions. 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 104ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไปสํ าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(General Physics for Engineering Students II)
วิชาบังคับก่ อน : PHY 103 ฟิ สิ กส์ ทวั่ ไปสํ าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1
เน้นการประยุกต์ใช้กฎต่างๆทางฟิ สิ กส์ สนามไฟฟ้ ากฎของเกาส์ศกั ย์ไฟฟ้ าความจุไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้ าและความต้านทานวงจรไฟฟ้ าสนามแม่เหล็ก เนื่องจากกระแสกฎของแอมแปร์การ
เหนี่ยวนําและความเหนี่ยวนําสมการของแมกซ์เวลล์การออสซิลเลตทางแม่เหล็กไฟฟ้ าและ
กระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าการแทรกสอดการเลี้ยวเบนโฟตอนและคลื่นสสารอะตอม
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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.
PHY 191 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป 1
1(0-2-2)
(General Physics Laboratory I)
วิชาบังคับก่อน : PHY 101/PHY 103 หรือ พร้ อมกับ PHY 101/PHY 103
การทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหา PHY 101/PHY 103
A laboratory course that accompanies the topics covered in PHY 101/PHY 103.
PHY 192 ปฏิบัติการฟิ สิ กส์ ทวั่ ไป 2
1(0-2-2)
(General Physics Laboratory II)
วิชาบังคับก่อน : PHY 101/PHY 103 , PHY 102/PHY 104 หรือ พร้ อมกับ PHY 102/PHY 104
การทดลองที่ครอบคลุมเนื้อหา PHY 102/PHY 104
A laboratory course that accompanies the topics covered in PHY 102/PHY 104.
CHM 103 เคมีพนื้ ฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Chemistry)
วิชาบังคับก่อน: ไม่ มี
ปริ มาณสารสัมพัน ธ์พ้ื นฐานของทฤษฎี อะตอมและการจัด เรี ยงอิ เล็กตรอนของอะตอม
คุณสมบัติของตารางธาตุพนั ธะเคมีธาตุเรพรี เซนเตทีพอโลหะธาตุทรานสิ ชนั่ คุณสมบัติของแก๊ส
ของแข็งของเหลวและสารละลายสมดุลเคมีสมดุลอิออนจลนศาสตร์เคมีไฟฟ้ าเคมี
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.

80
CHM 160 ปฏิบัติการเคมี
1(0-3-2)
(Chemistry Laboratory)
วิชาบังคับก่ อน : CHM 101, 103 หรือเรียนพร้ อมกับวิชา CHM 101, 103
เทคนิ คพื้นฐานที่ ใช้สําหรั บปฏิ บตั ิการเคมี ที่เกี่ ยวข้องกับทฤษฎี ต่างๆที่ ตอ้ งเรี ยนในวิชา
CHM 101, 103
Practice on basic laboratory techniques in topics concurrent with CHM 101, 103.
PRE 151 วัสดุวศิ วกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
โครงสร้ างและรู ป ทรงของผลึ ก ความบกพร่ อ ง ความไม่ ส มบู ร ณ์ แ ละการแพร่ ใ น
ของแข็ง คุ ณ สมบัติพ้ืน ฐานของโลหะ และแผนของวัฏภาค การควบคุ มโครงสร้ าง จุ ลภาค
เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าเจือ โลหะผสมนอกกลุ่มเหล็ก เซรามิกส์ พอลิเมอร์ วัสดุผสม
การวิบตั ิ การกัดกร่ อน การออกแบบ และกระบวนการเลือกใช้วสั ดุ
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 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับวิศวกรรมโยธา
3(2-3-6)
(Computer Programming for Civil Engineering)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
หลักการทํางานของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ การทํางานระหว่าง
ฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ แนวคิดประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิ กส์ การออกแบบโปรแกรม
และวิธีการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาชั้นสูง
Computer concepts, computer components, hardware and software interaction, EDP
concepts, program design and development methodology, high-level language programming.
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CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Drawing)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
อุปกรณ์ใช้งานเขียนแบบและการประยุกต์ใช้รูปทรงพื้นฐานการเขียนตัวอักษร การสเกต
ภาพ การบอกขนาดภาพการใช้ขอ้ ความประกอบภาพและความคลาดเคลื่อนของระยะ ภาพฉาย
แบบออร์ โทกราฟฟิ กของจุด เส้นระนาบและวัตถุ ภาพพิคทอเรี ย ภาพไอโซเมตริ ก ออบลิ ค
และการสเกต ภาพฉาย ภาพช่ ว ย ภาพตัด การฝึ กหั ด ในการเขี ย นแบบรายละเอี ย ดและ
องค์ประกอบการเขียนแบบ การเขียนแบบแสดงรายละเอียดของการก่อสร้างทางวิศวกรรมโยธา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับการเขียนแบบเบื้องต้น
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 กลศาสตร์ วศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ระบบแรง (ในระนาบและใน 3 มิติ) บนอนุภาคและบนวัตถุเกร็ งการสมดุลของวัตถุเกร็ ง
แรงกระจายการวิเคราะห์แรงเบื้องต้นในโครงข้อหมุนและโครงข้อแข็งแรงในคานและสายเคเบิล
แรงเสี ยดทาน หลักการของงานเสมือนและเสถียรภาพของการสมดุล
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 สํ ารวจ
3(3-0-6)
(Surveying)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสํารวจและการระดับหลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม
ความผิดพลาดและการปรับแก้เนื่องจากงานสํารวจการวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อน
และชั้นงานในการสํารวจ การปรับแก้ขอ้ มูล โครงข่ายสามเหลี่ยม การหาแอซิ มุธและระบบพิกดั
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ทางราบของงานวงรอบอย่างละเอียด การทําระดับอย่างละเอียด การสํารวจและเขียนแผนที่ภูมิ
ประเทศ เส้นโครงแผนที่ ระบบพิกดั ฉากยูทีเอ็มและหลักการจีพีเอสเบื้องต้น
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.
CVE 223 การปฏิบัติงานสํ ารวจ
1(0-3-2)
(Surveying Practices)
วิชาบังคับก่อน : CVE 221 สํ ารวจ หรือเรียนพร้ อมกับ CVE 221สํ ารวจ
การปฏิบตั ิงานสํารวจจะสอดคล้องกับการเรี ยนทฤษฎี โดยจะเน้นไปที่การให้ได้มาซึ่ ง
ข้อมูลที่ถูกต้อง และมีความละเอียดในระดับที่ตอ้ งใช้ในภาคทฤษฎี เริ่ มครึ่ งภาคการศึกษาแรกจาก
การหาระยะทางในแนวราบด้วยเทปทั้งแบบที่ใช้งานทัว่ ไป และการหาระยะทางในแนวดิ่ง การ
ทําวงรอบควบคุ ม ทางดิ่ ง การทําระดับ ตามแนวยาว และการทําระดับ ตามขวาง ในครึ่ งภาค
การศึกษาหลัง จะทําการหาค่ามุมและการนําไปใช้ การวัดค่ามุมดิ่ง การวัดค่ามุมราบ การวัดค่ามุม
ราบแบบมีทิศทาง การวัดค่ามุมราบแบบวัดซํ้า การวัดค่ามุมราบแบบวัดซํ้ารอบจุด การทําวงรอบ
ควบคุมทางราบ และการทําแผนที่ภูมิประเทศ
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 224 โครงงานสํ ารวจ
1(0-3-2)
(Surveying Project)
วิชาบังคับก่อน : CVE 223การปฏิบัติงานสํ ารวจ
การปฏิบตั ิงานโครงงานสํารวจจะเป็ นการฝึ กการปฏิบตั ิงานสํารวจเพื่อการนําไปใช้งาน
เริ่ มจากการทําวงรอบควบคุมทางราบ การวางโค้งทางราบแบบวงกลม โค้งทางราบแบบต่อเนื่ อง
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โค้งทางราบแบบวกกลับ โค้งทางดิ่ง หลังจากนั้นจะทําการเก็บรายละเอียดเพื่อการทําแผนที่ดว้ ย
กล้องประมวลผลรวม และการทําแผนที่แบบดิจิทลั ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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.
CVE 225 การฝึ กภาคสนามวิชาสํ ารวจ
1 (0-6-3)
(Surveying Field Camp)
วิชาบังคับก่ อน : CVE223การปฏิบัติงานสํ ารวจ และ CVE224โครงงานสํ ารวจ
การสํารวจนอกสถานที่ เป็ นระยะเวลารวม 80 ชั่ว โมง โดยมี งานสนามดังนี้ การวาง
แนวทางในการสํารวจและการทําวงรอบการวางโค้งการหาปริ มาตรและพื้นที่ของงานดินโดยการ
ทําระดับตามแนวยาวและตามขวางซึ่ งเป็ นการสํารวจเส้นทางและการสํารวจก่อสร้างการหาเส้น
ชั้นความสูงการทําโครงข่ายสามเหลี่ยมการทําแผนที่ภูมิประเทศและการเก็บรายละเอียด ซึ่งแต่ละ
กลุ่มจะทํารายงานผลแต่ละงานทุกชิ้น
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 การสํ ารวจเส้ นทาง
3(2-3-6)
(Route Surveying)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การสํารวจแนวทางเทคนิ คการสํารวจในการหาตําแหน่ งและออกแบบถนนการวางโค้ง
ราบและโค้งดิ่ง ทําสํารวจภูมิประเทศและทําแผนที่การออกแบบระดับแนวทางการทําระดับตาม
แนวขวางและแนวยาว การหาพื้นที่และปริ มาตรของงานดินการแก้ไขแนวทางการสํารวจก่อสร้าง
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.
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CVE 232 กลศาสตร์ วศิ วกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics II)
วิชาบังคับก่อน : CVE 131กลศาสตร์ วศิ วกรรม 1
คิเนแมติ กส์ และคิเนติ กของอนุ ภาค การเคลื่ อนที่ แบบวิถีตรงและวิถีโค้ง สมการการ
เคลื่อนที่ งานและพลังงาน อิมพัลส์ และโมเมนตัมการเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ งในระนาบ สมการ
การเคลื่อนที่ งานและพลังงาน อิมพัลส์ และโมเมนตัมการสัน่ สะเทือนของวัตถุเบื้องต้น
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 กลศาสตร์ วสั ดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
วิชาบังคับก่อน : CVE 131กลศาสตร์ วศิ วกรรม 1
แรงและหน่ วยแรง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่ วยแรงกับความเครี ยด การวิบตั ิของวัสดุ
เหนี ยวและวัสดุเปราะ หน่ วยแรงในคาน ผังแรงเฉื อนและโมเมนต์ การแอ่นตัวของคาน แรงบิด
การโก่งเดาะของเสา วงกลมมอร์และหน่วยแรงกระทําร่ วม
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 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
2(1-3-4)
(Civil Engineering Materials)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
พฤติกรรมพื้นฐาน คุณสมบัติ และวิธีการทดสอบคุณสมบัติที่จาํ เป็ นของวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้
ในด้านวิ ศวกรรมโยธา ได้แ ก่ พฤติ ก รรมของเหล็ก รู ป พรรณและเหล็ก เส้ น คุ ณ สมบัติ แ ละ
คุณลักษณะของไม้ คุณสมบัติและคุณลักษณะของซี เมนต์ มวลรวม และคอนกรี ต คุณสมบัติและ
คุณลักษณะแอสฟั ลต์ นอกจากนี้ จะมีการแนะนําพฤติกรรมพื้นฐานและสมบัติเบื้องต้น ของวัสดุ
อื่น ๆ ที่ใช้เพิ่มเติมในงานด้านวิศวกรรมโยธาด้วย
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
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characteristic of asphalt, the fundamental behavior and properties of additional civil
engineering materials.
CVE 237 การวิเคราะห์ โครงสร้ าง 1
3(3-0-6)
(Structural Analysis I)
วิชาบังคับก่อน :CVE 233กลศาสตร์ วสั ดุ
การวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น สมดุลของแรงเฉื อน และโมเมนต์ในคานและโครงข้อ
แข็ง การวิเคราะห์ โครงข้อหมุน การวิเคราะห์ ระยะแอ่นของคานและโครงข้อแข็งโดยวิธีงาน
เสมือนและพลังงานของความเครี ยด โครงสร้างรับนํ้าหนักบรรทุกเคลื่อนที่ เส้นบทบาท การ
วิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทโดยวิธีการเปลี่ยนรู ปร่ างสอดคล้องแนวคิดสําหรับโครงสร้าง
ที่มีช่วงยาว
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 คณิตศาสตร์ ประยุกต์ สําหรับวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Applied Mathematics for Civil Engineers)
วิชาบังคับก่ อน : MTH 201คณิตศาสตร์ 3
ความน่าจะเป็ นและสถิติเบื้องต้น เมตริ กซ์ การแก้ปัญหาแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นโดย
วิธีการเชิงตัวเลข การแก้ปัญหาด้วยสมการเชิงอนุพนั ธ์
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 วิศวกรรมธรณีวทิ ยา
2(2-0-4)
(Engineering Geology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
บทนําแร่ หิ น และการจัดประเภทของหิ นทางด้านวิศวกรรม ขบวนการผุพงั ของหิ น
การเคลื่อนที่ของดิน นํ้าใต้ดิน โครงสร้างทางธรณี วิทยา การประยุกต์ใช้วิชานี้ ในงานวิศวกรรม
โยธา
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Introduction to geology, mineral, rock and engineering rock classification, weathering,
mass movement, ground water, structural geology, application of engineering geology in civil
engineering works.
CVE 281 กลศาสตร์ ของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : CVE 131กลศาสตร์ วศิ วกรรม 1, MTH 102คณิตศาสตร์ 2
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมดุลของมวล พลังงาน และโมเมนตัมในการ
ไหลแบบคงที่ของของไหลประเภทบีบอัดไม่ได้ การไหลแบบไร้ความหนื ด ความคล้ายทางชล
ศาสตร์ และการวิเคราะห์มิติ การไหลของของไหลจริ ง การไหลแบบคงที่ในท่อปิ ดการไหลใน
รางเปิ ด การวัดปริ มาณการไหล
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 ฝึ กงานอุตสาหกรรม
2 หน่ วยกิต (S/U)
(Industrial Training)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ฝึ กงานอุตสาหกรรมตามหน่วยงานต่างๆ ไม่นอ้ ยกว่า 6 สัปดาห์ ระหว่างภาคฤดูร้อน
Practical training in an industry being not less than 6 weeks during summer vacation.
CVE 311การบริหารงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
หลักการในการบริ หาร การเพิ่มผลิตภาพ มนุ ษยสัมพันธ์ความปลอดภัย งานวิศวกรรม
กับการพัฒนาที่ยงั่ ยืน กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมและการเงิน การตลาด การบริ หาร
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 วัสดุซีเมนต์ และคอนกรีต
3(2-3-6)
(Cement and Concrete Materials)
วิชาบังคับก่อน : CVE 236วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
ประวัติของปูนซี เมนต์ ชนิ ดและคุณสมบัติของปูนซี เมนต์ มวลรวม สารผสมเพิ่มและ
สารเคมีผสมเพิ่ม การออกแบบส่ วนผสมของคอนกรี ตและการควบคุม การทดสอบคอนกรี ตสด
และคอนกรี ตที่แข็งตัวแล้ว การทดสอบวัสดุที่ใช้เป็ นส่ วนผสมคอนกรี ต คุณสมบัติของคอนกรี ต
การคืบและการหดตัว ข้อแนะนําในเรื่ องความทนทานของคอนกรี ตวัสดุ ปอซโซลาน ความรู ้
เบื้องต้นของคอนกรี ตกําลังสูง
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 การวิเคราะห์ โครงสร้ าง 2
3(3-0-6)
(Structural Analysis II)
วิชาบังคับก่อน : CVE 237การวิเคราะห์ โครงสร้ าง 1
หลักการทัว่ ไปของโครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทในสภาวะสถิตดีกรี ของอินดีเทอร์มิเนททาง
สถิ ต และดี ก รี อิ ส ระ แนวความคิ ด ของวิ ธี แ รง และวิ ธี ก ารเปลี่ ย นตํา แหน่ ง การวิ เคราะห์
โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท ด้วยวิธีคอนซี สแตนดีฟอร์มเมชันทฤษฎีคาสติเกลียโน วิธีทรี โมเมนต์
อิเควชัน่ วิธีการโก่งตัว-มุมหมุน วิธีการกระจายโมเมนต์และคอลัมน์อะแนโลยี เส้นอินฟลูเอนซ์
วิธีวิเคราะห์โครงสร้างด้วยเมทริ กซ์เบื้องต้นการวิเคราะห์เบื้องต้นโดยวิธีพลาสติก 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, threemoment 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 การออกแบบโครงสร้ างเหล็กและไม้
4(3-3-6)
(Steel and Timber Design)
วิชาบังคับก่อน : CVE 237การวิเคราะห์ โครงสร้ าง 1
ศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของไม้และเหล็ก พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างไม้และ
เหล็กภายใต้แรงตามแนวแกน แรงดัด แรงเฉื อน และแรงกระทําร่ วมกัน ออกแบบจุดยึดต่อ
โครงสร้างไม้และเหล็ก โครงสร้างวัสดุผสม โครงสร้างประกอบ คานประกอบ การออกแบบ
โดยวิธีแอลอาร์เอฟดีเบื้องต้น ฝึ กออกแบบอาคารไม้และเหล็ก 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 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-6)
(Reinforced Concrete Design)
วิชาบังคับก่ อน : CVE 237 การวิเคราะห์ โครงสร้ าง 1
แนวคิ ด ในการออกแบบโดยวิ ธี ก ําลังเที ย บกับ วิ ธี ห น่ ว ยแรงใช้งาน คุ ณ สมบัติ ข อง
คอนกรี ต และเหล็ก เสริ ม ข้อ กําหนดในการออกแบบ พฤติ ก รรมพื้ น ฐานของโครงสร้ าง
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก ภายใต้แรงอัด แรงดัด แรงบิด แรงเฉื อน แรงยึดเหนี่ ยว และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างแรงเหล่านี้ การออกแบบองค์อาคารโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็กโดยวิธีกาํ ลังและ
หน่วยแรงใช้งาน ฝึ กการออกแบบอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 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.
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CVE 362 ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การกําเนิ ดดิน ดัชนี และการจําแนกประเภทของดิน การบดอัดดิน การไหลซึ มของนํ้าใน
ดิ น หลัก การเกี่ ยวกับ ความเค้น ประสิ ท ธิ ผล ความเค้น ในดิ น การกระจายความเค้น ของแรง
กระทํา ความแข็งแรงของดิน ทางเดินของความเค้น ทฤษฎีของแรงดันดิน ทฤษฎีการอัดตัวคาย
นํ้าทิศทางเดียว เสถียรภาพของเชิงลาดกําลังแบกทาน
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 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-2)
(Soil Mechanics Laboratory)
วิชาบังคับก่ อน : CVE 362 ปฐพีกลศาสตร์ หรือเรียนพร้ อมกับ CVE 362ปฐพีกลศาสตร์
การเจาะสํารวจดิน การทดสอบหาคุณสมบัติของชั้นดิน การทดสอบหาขีดจํากัดของอัต
เตอร์ เบอร์ ก การวิเคราะห์หาขนาดของเม็ดดิน การหาค่าความถ่วงจําเพาะการทดสอบการซึ มนํ้า
ของดินการทดสอบการบดอัดของดิน การทดสอบความหนาแน่ นของดินในสนาม การทดสอบ
หาค่าแคลิฟอร์ เนี ย แบริ่ ง เรโชการทดสอบหากําลังรับแรงเฉื อนของดิน การทดสอบแรงอัดแบบ
ไม่ถูกจํากัดการทดสอบกําลังรับแรงเฉื อนโดยตรงการทดสอบกําลังรับแรงอัดสามทิศทางแบบไม่
มีการทรุ ดตัวรี ดนํ้าและไม่ระบายนํ้า การทดสอบการทรุ ดตัวรี ดนํ้า
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 วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Engineering)
วิชาบังคับก่อน : CVE 362ปฐพีกลศาสตร์
การสํ า รวจใต้ผิ ว ดิ น กําลังแบกทานของฐานรากชนิ ด ฐานรากแผ่แ ละแบบตื้ น การ
ออกแบบฐานรากแผ่ เข็ม กลุ่มเข็มฐานรากปล่อง การวิเคราะห์การทรุ ดตัวของดิน แรงกระทํา
ของดินและกําแพงกันดินความรู ้เบื้องต้นเรื่ องการปรับปรุ งคุณภาพดินเทคนิคก่อสร้าง
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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.
CVE 371 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ประวัติความเป็ นมาและวิวฒั นาการของทางหลวง องค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานทางหลวง
หลัก การของการวางแผนทางหลวง การศึ ก ษาด้า นการจราจร การออกแบบถนนทางด้าน
เรขาคณิ ต และการควบคุ มการใช้งานทางหลวง การศึ กษาความเหมาะสมของการลงทุ นด้าน
การเงิน และเศรษฐกิจรู ปตัดโดยทัว่ ไปของถนนและดินคันทาง การออกแบบถนนลาดยาง และ
ถนนคอนกรี ต วัสดุงานทาง การก่อสร้างถนนและการซ่อมบํารุ งถนน
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 วิศวกรรมขนส่ ง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
การขนส่ งทางถนน ทางรถไฟ ทางอากาศ ทางนํ้า และทางท่อ การวางแผนการขนส่ ง
ในเขตเมือง การวางแผนเพื่อประสานระบบการขนส่ งประเภทต่างๆ การออกแบบสิ่ งอํานวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐานของระบบขนส่ ง
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 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
วิชาบังคับก่ อน : CVE 281กลศาสตร์ ของไหล, CVE 385อุทกวิทยา
การประยุก ต์ข องของไหลในการศึ ก ษาและปฏิ บ ัติก ารทางวิ ศวกรรมชลศาสตร์ การ
ออกแบบและวิเคราะห์ระบบท่อแรงดัน ปรากฏการณ์วอเตอร์ แฮมเมอร์ กังหันนํ้า และเครื่ องสู บ
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นํ้า การไหลในรางเปิ ดและการออกแบบรางเปิ ด การเคลื่อนที่ของตะกอนในลํานํ้า อ่างเก็บนํ้า
เขื่อน ทางระบายนํ้าล้น แบบจําลองชลศาสตร์ 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
channel flow and design, sediment transport in stream, reservoirs, dams, spillways, hydraulic
models, drainage.
CVE 385 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
(Hydrology)
วิชาบังคับก่อน : CVE 281กลศาสตร์ ของไหล
วัฏจักรของนํ้า ลุ่มนํ้าและการวัดรายละเอียดจากแผนที่ภูมิประเทศ หยาดนํ้าฟ้ า นํ้าท่า การ
ระเหย การคายนํ้าและการคายระเหย การซึ มลงดิน นํ้าใต้ดิน การวิเคราะห์กราฟนํ้าท่าและทฤษฎี
กราฟนํ้าท่าหนึ่งหน่วย การสังเคราะห์กราฟนํ้าท่าหนึ่ งหน่วย การเคลื่อนตัวของนํ้าหลาก หลักการ
ทางสถิติและความน่าจะเป็ น การวิเคราะห์น้ าํ ท่วมด้วยหลักความถี่ของการเกิด
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)
(Hydraulic Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : CVE 281กลศาสตร์ ของไหล
ปฏิบตั ิการทดลอง วิเคราะห์ผลและจัดทํารายงานการทดลองเกี่ยวกับคุณสมบัติของไหล
สถิตชลศาสตร์ ของของไหล หลักการพลังงานและสมการโมเมนตัม การสู ญเสี ยพลังงานการ
ไหล และการวัดอัตราไหลในท่อปิ ด การไหลและการวัดอัตราไหลในรางเปิ ด ไฮโดรลิกซ์จมั๊
เครื่ องจักรกลชลศาสตร์
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.
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CVE 401 โครงร่ างงานวิศวกรรมโยธา
1(0-3-2)
(Civil Engineering Project Proposal)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
โครงร่ า งที่ แ สดงวัต ถุ ป ระสงค์ แนวความคิ ด วิ ธี ก ารศึ ก ษาแผนการทํา งาน 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.
CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(0-6-9)
(Civil Engineering Project)
วิชาบังคับก่อน : CVE 401โครงร่ างงานวิศวกรรมโยธา
ดําเนิ นการศึกษาโครงร่ างงานวิศวกรรมโยธาที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว และนําเสนอผล
การศึกษาเป็ นงานในรู ปเล่ม
Conduct the study of the approved project and present major findings in form of
project report.
CVE 403 หัวข้ อพิเศษ 1
3(3-0-6)
(Special Topic I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
หัวข้อที่น่าสนใจในปั จจุบนั และวิวฒั นาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม
เนื้อหาวิชาขึ้นอยูก่ บั ความสนใจของนักศึกษา และข้อกําหนดของภาควิชา
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 หัวข้ อพิเศษ 2
3(3-0-6)
(Special Topic II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
หัวข้อที่น่าสนใจในปั จจุบนั และวิวฒั นาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม
เนื้อหาวิชาขึ้นอยูก่ บั ความสนใจของนักศึกษา และข้อกําหนดของภาควิชา
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.
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CVE 405 หัวข้ อพิเศษ 3
3(3-0-6)
(Special Topic III)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
หัวข้อที่น่าสนใจในปั จจุบนั และวิวฒั นาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านวิศวกรรม
เนื้อหาวิชาขึ้นอยูก่ บั ความสนใจของนักศึกษา และข้อกําหนดของภาควิชา
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 406สหกิจศึกษา
12 หน่ วยกิต
(Cooperative Education)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ทํางานกับภาคอุตสาหกรรมตามหน่วยงานต่างๆ เวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ภาคการศึกษา
Working in industry being not less than 1 semester.
CVE 407การสั มมนาสํ าหรับสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
(Cooperative Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การนําเสนอผลงานจากการทํา งานกับ ภาคอุ ต สาหกรรมของวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาของ
นักศึกษา
Presentation for working with industry from cooperative education by the student.
CVE 411 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่ อสร้ างสมัยใหม่
3(3-0-6)
(Modern Construction Engineering and Technology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
เทคนิ คและวิธีก ารก่ อ สร้ างสําหรั บ ขั้น ตอนการก่ อ สร้ างครบวงจร ได้แ ก่ เทคนิ คการ
ก่ อ สร้ า งเสาเข็ ม โครงสร้ า งใต้ดิ น โครงสร้ า งอาคาร การติ ด ตั้ง การใช้ง านและการจัด การ
เครื่ องจักรกลหนักในงานก่ อสร้ าง เทคนิ คการประสานและลําดับงานประเภทต่างๆ อาทิ งาน
โยธา งานระบบเครื่ องกล งานระบบไฟฟ้ างานสถาปั ตยกรรม ฯลฯ เทคนิ คการวางแผนและการ
จัดการผังโครงการ
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
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management of different project component (civil engineering work, mechanical engineering
work, electrical engineering work and architectural workand etc.), site layout planning and
management technique.
CVE 414 การประมาณราคาและการกําหนดรายการก่อสร้ าง
3(3-0-6)
(Construction Estimating and Specifications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
สั ญ ญา การเตรี ย มเอกสารในการประมู ล เสนอราคา หลัก การประมาณราคา การ
จัดเตรี ยมเครื่ องมือในงานก่อสร้างและวัสดุ ผลกําไร การเสนอราคา และการประมูล การศึกษา
เฉพาะกรณี ของการประมาณราคาการก่อสร้าง
Contract (FIDIC), specifications, bidding documents, principle of estimating,
construction equipment and materials, profit, Budding and tendering, case study of cost
estimating.
CVE 415 การบริหารงานก่ อสร้ าง
3(3-0-6)
(Construction Management)
วิชาบังคับก่อน : CVE 414 การประมาณราคาและการกําหนดรายการก่อสร้ าง หรือเรียนพร้ อมกับ
CVE 414การประมาณราคาและการกําหนดรายการก่อสร้ าง
การส่ งมอบโครงการ องค์การและโครงสร้ างของอุ ตสาหกรรมการก่ อสร้ าง การจัดผัง
บริ เวณ การรายงานความก้าวหน้าของงานก่ อสร้าง ตารางเวลา การกําหนดเวลา การจัดทําแผน
แบบต่างๆ แผนงานแบบวิถีวิกฤติ การวางแผนงานระบบเทคนิ ค แผนงานแบบเส้นดุ ลยภาพ
ศึ ก ษาวิธีก ารเร่ งงาน การควบคุ มโครงการ กฎหมายและระเบี ยบเกี่ ยวกับ งานก่ อ สร้ าง ความ
ปลอดภัยในการทํางาน การบริ ห ารบุ คลากร เทคโนโลยีในการก่ อสร้ าง และการจัดระบบ
ประกันคุณภาพ
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.
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CVE 418 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่ อสร้ าง
3(3-0-6)
(Information Technology in Construction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้ เบื้องต้นเกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับโครงการก่อสร้าง ทักษะพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ การใช้งานแคลคูลเลชัน่ สเปรดชีส
การใช้งานระบบฐานข้อมูล ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับช่วยการบริ หารโครงการก่อสร้าง
อาทิ โปรแกรมช่ วยประมาณราคา โปรแกรมการวางแผนเวลา โปรแกรมช่ วยจัดการทรัพยากร
โปรแกรมช่ วยติ ดตามความก้าวหน้า โปรแกรมช่ วยจัดการเอกสารในโครงการก่ อสร้ าง ฯลฯ
บทบาทของสมาชิกในทีมงานโครงการก่อสร้างในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิ ทธิภาพ
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 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพงานก่อสร้ าง
3(3-0-6)
(Productivity and Quality Management in Construction)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการผลิตภาพและคุณภาพสําหรับโครงการก่อสร้าง ปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อผลิตภาพและคุณภาพในโครงการก่ อสร้าง แนวคิดและวิธีการการปรับปรุ งผลิต
ภาพ แนวคิดและวิธีการปรับปรุ งคุณภาพงานก่อสร้าง
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.
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CVE 421 ภาพถ่ ายทางอากาศเชิงเลข
3(3-0-6)
(Digital Photogrammetry)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พื้นฐานของภาพถ่ายทางอากาศและการสํารวจระยะไกลกล้องถ่ายภาพ การวางแผนการ
บิน เรขาคณิ ตของภาพถ่าย วิธีการทํางานสํารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ การดัดแก้ภาพ ภาพถ่าย
ดิ่ งจริ ง แผนที่ ส ามมิ ติ หลัก การของเครื่ องกําหนดตําแหน่ งพิ กัด ด้วยดาวเที ยมจี พี เอสร่ วมกับ
ภาพถ่ายทางอากาศ การสร้างแผนที่และแบบจําลองภูมิประเทศ
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.
CVE 422การวิเคราะห์ ภาพดาวเทียม
3(2-3-6)
(Satellite Image Analysis)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พื้นฐานของภาพดาวเทียมยานสํารวจและเครื่ องตรวจจับสําหรับภาพดาวเทียมการจัดการ
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม การปรับปรุ งภาพดาวเทียม การกําหนดหมุดควบคุมในภาพดาวเทียม การ
จําแนกวัตถุในดาวเทียม การทําแผนที่จากภาพดาวเทียม
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 การสํ ารวจด้ วยดาวเทียม
3(3-0-6)
(Satellite Surveying)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
อธิ บายลักษณะของเครื่ องหาตําแหน่ งด้วยสัญ ญาณดาวเที ยมคุ ณ สมบัติของเครื่ องหา
ตําแหน่ ง ระบบพิ กัด พื้ น ดิ น ระบบเวลาการเคลื่ อ นที่ ข องดาวเที ย มการวิ เคราะห์ บ รรยากาศ
ผลกระทบทําให้เกิดความผิดพลาดแบบคงที่และไม่คงที่รูปแบบทางคณิ ตศาสตร์ของการดูดกลืน
สัญญาณและความแตกต่างของการวัดแบบคงที่และเคลื่อนที่ในการหาตําแหน่ งการวัดแบบคงที่
และเคลื่ อนที่ ในการหาตําแหน่ งค่าพิกัดความถูกต้องของการรังวัดด้วยสัญ ญาณดาวเที ยมการ
ปรั บ แก้โครงข่ายค่ าพิ กัดดาวเที ยมแนะนําการนําเครื่ อ งหาตําแหน่ งด้วยสั ญ ญาณดาวเที ยมมา
ควบคุมคุณภาพงานและการปรับแก้โครงข่าย
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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 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เบือ้ งต้ น
3(2-3-6)
(Introduction to Geographic Information System)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
วิวฒั นาการและลักษณะการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ลกั ษณะแผนที่และ
การฉายแผนที่ลกั ษณะต่างๆข้อมูลแบบตําแหน่งข้อมูลแบบมีระยะและทิศทางข้อมูลเชิงพื้นที่และ
ไม่เชิงพื้นที่การแปลงข้อมูลความถูกต้องในการสแกนภาพการใช้ขอ้ มูลจากการสื่ อสารระยะไกล
และข้อมูลจากเครื่ องหาตําแหน่งด้วยสัญญาณดาวเทียมการปรับปรุ งข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพื้นที่
โดยทางสถิติและทางเรขาคณิ ตความถูกต้องในการจัดการข้อมูลการนําเสนอแผนที่แผนที่แบบ
ตอบโต้กบั ผูใ้ ช้แผนภูมิและการนําเสนอโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
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 การคํานวณปรับแก้ ในงานสํ ารวจ
3(3-0-6)
(Adjustment Computation in Surveying)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
พื้นฐานทางสถิติ ทฤษฎีการสังเกตแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์ หลักการและเทคนิ คการ
แพร่ กระจายและการประเมินค่าวิธีการคํานวณปรับแก้โดยหลักสี ลท์สแควร์ ในงานสํารวจแบบ
ทัว่ ไปสมการการค่าสังเกต สมการเงื่อนไข การวิเคราะห์ผลการปรับแก้เชิงตัวเลขและทางสถิติ
Fundamental of statistical concepts, theorem of observations; principles and techniques
of propagationand estimation, principle of adjustment by least square in surveying; general
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model, method of observation equations, method of condition equations, numerical and
statistical considerations in adjustment.
CVE 443 การออกแบบอาคาร
3(3-0-6)
(Building Design)
วิชาบังคับก่ อน : CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและ
CVE 338การวิเคราะห์ โครงสร้ าง 2
แนวคิ ดในการคํานวณออกแบบ ระบบการวิเคราะห์ โครงสร้ างโดยรวม ระบบทาง
แนวนอน และระบบทางดิ่ง อาคารสู ง ระบบโครงข้อแข็ง กําแพงรับแรงเฉื อน โครงสร้างรู ป
กล่อง ระบบฐานราก โครงสร้างพิเศษ ความสัมพันธ์ระหว่างการคํานวณออกแบบ และการ
ก่อสร้าง การฝึ กฝนคํานวณออกแบบ
Concept design criteria, total analysis of structural system, horizontal and vertical subsystems, tall buildings : rigid frame, shear-wall, tube structures, foundation sub-system, special
structures, interrelation between calculation design and construction, design practices.
CVE 444 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
วิชาบังคับก่อน : CVE 338 การวิเคราะห์ โครงสร้ าง 2หรือเรียนพร้ อมกับ
CVE 342การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
หลักการพื้นฐานของคอนกรี ตอัดแรง วัสดุ ที่ใช้ในคอนกรี ตอัดแรง การวิเคราะห์และ
การออกแบบองค์อาคารรับแรงดัด แรงเฉื อน และแรงบิด การสู ญเสี ยแรงอัด คานเชิงประกอบ
คานต่อเนื่ อง โครงข้อแข็ง และการแอ่นตัว การออกแบบแผ่นพื้นไร้ คานแบบอัดแรงภายหลัง
การก่อสร้างองค์อาคารแบบหล่อสําเร็ จ
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 การออกแบบโครงสร้ างเหล็กโดยวิธีพลาสติก
3(3-0-6)
(Plastic Design of Steel Structures)
วิชาบังคับก่อน : CVE 338 การวิเคราะห์ โครงสร้ าง 2
การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเหล็กด้วยวิธีพลาสติก คานต่อเนื่ อง โครงข้อแข็ง
แบบสี่ เหลี่ยมและโครงสร้างแบบเกเบิ้ล ช่วงเดียว และสองช่วง และอาคารหลายชั้น จุดต่อและ
ปฏิบตั ิการงานออกแบบ
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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 446 การออกแบบสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Design)
วิชาบังคับก่ อน : CVE 342การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การวิเคราะห์น้ าํ หนักบรรทุก พื้นสะพาน การเลือกช่วงสะพาน การเลือกชนิ ดของตัว
สะพาน ปรั ช ญาของการออกแบบที่ สั ม พัน ธ์ กับ โครงสร้ างแบบต่ างๆ เช่ น โครงข้อ หมุ น
โครงสร้างทรงโค้ง คานเหล็กขนาดใหญ่ คานใหญ่ขนาน และสะพานขึง เป็ นต้น
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 การออกแบบทางด้ านวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Civil Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : CVE 342 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและ
CVE 338การวิเคราะห์ โครงสร้ าง 2
ความเป็ นไปได้ของโครงสร้าง หลักการออกแบบ การออกแบบทางวิศวกรรมโยธาใน
สาขาต่างๆ ความสัมพันธ์กนั ระหว่างการออกแบบและการก่ อสร้ างโครงสร้ างผลกระทบกับ
สิ่ งแวดล้อม การใช้คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ 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 วิธีการไฟไนต์ เอลิเมนต์ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Fundamental of Finite Element Method)
วิชาบังคับก่อน : CVE 100การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับวิศวกรรมโยธา,
MTH 201 คณิตศาสตร์ 2และ CVE 338การวิเคราะห์ โครงสร้ าง 2
ทบทวนพีชคณิ ตของเมทริ กซ์และการหาคําตอบของสมการเชิ งเส้นหลายชั้น หลักการ
พื้นฐานของวิธีเฟลกซิบิลิต้ ีและวิธีสติฟเนส การวิเคราะห์โครงข้อหมุนและโครงข้อแข็ง ภาพรวม
ของวิธีไฟไนต์เอลิ เมนต์ ความเค้นและความเครี ยดในระนาบ สติฟเนสของเอลิเมนต์และการ
ประยุกต์ใช้งาน
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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.
CVE 449 การออกแบบโครงสร้ างเหล็กโดยวิธีตัวคูณความต้ านทานและนํา้ หนักบรรทุก
3(3-1-6)
(Load and Resistance Factor Design of Steel Structures)
วิชาบังคับก่ อน : CVE 338การวิเคราะห์ โครงสร้ าง 2
ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีตวั คูณความต้านทานและนํ้าหนักบรรทุก ภายใต้แรง
ตามแนวแกน แรงเฉื อนและแรงกระทําร่ วมกัน ออกแบบจุดยึดต่อโครงสร้างเหล็ก โครงสร้าง
วัสดุผสม โครงสร้างประกอบ คานประกอบ ฝึ กออกแบบอาคารเหล็ก
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 วิศวกรรมจราจร
3(2-3-6)
(Traffic Engineering)
วิชาบังคับก่อน : CVE 371 วิศวกรรมการทาง หรือศึกษาพร้ อมกับ CVE 371 วิศวกรรมการทาง
ทฤษฎีการเคลื่อนตัวของการจราจรการสํารวจและวิเคราะห์จราจรการควบคุมการจราจร
ทางแยกและทางแยกต่างระดับการวิเคราะห์ความจุ การออกแบบสัญญาณไฟจราจร และจัดรอบ
สัญญาณไฟการจัดการจราจร การวิเคราะห์ผลกระทบด้านการจราจรและความปลอดภัยทางด้าน
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 การขนส่ งอย่ างยัง่ ยืน
3(3-0-6)
(Sustainable Transportation)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
บทบาทของการขนส่ งสําหรั บนโยบายพัฒ นาเมื อง การวางแผนการใช้ที่ดิน และการ
บริ หารจัดการขนส่ ง รถโดยสารสาธารณะ การเดิน และการขับขี่รถจักรยาน ความปลอดภัยด้าน
การขนส่ ง ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ
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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.
CVE 475 การขนส่ งมวลชนในตัวเมือง
3(3-0-6)
(Urban Public Mass Transportation)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
ลักษณะของระบบการขนส่ งมวลชนสาธารณะในตัวเมือง ประเภทต่างๆของระบบการ
ขนส่ งมวลชน พื้ น ฐานการวางแผนออกแบบและการเลื อกเส้ น ทางของระบบขนส่ งมวลชน
รู ปแบบของสถานี ระบบของทางวิ่ง และระบบส่ งกําลังของระบบขนส่ งมวลชน
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 การออกแบบทางเรขาคณิตของถนน
3(3-0-6)
(Geometric Design of Highways)
วิชาบังคับก่ อน: CVE 371 วิศวกรรมการทาง
ระบบถนนและประเภทถนน หลักและตัวควบคุมในการออกแบบ องค์ประกอบของการ
ออกแบบ องค์ประกอบหน้าตัดถนน ถนนท้องถิ่น ถนนสายรอง ถนนสายหลัก ทางด่วน ทางแยก
ระดับเดียวกัน ทางแยกต่างระดับ
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 การพัฒนาแหล่ งนํา้
3(3-0-6)
(Water Resources Development)
วิชาบังคับก่ อน : CVE 382 วิศวกรรมชลศาสตร์
ประเภทและวัตถุ ประสงค์ของโครงการพัฒ นาแหล่งนํ้า หลักการชลประทาน ระบบ
คลองส่ งนํ้า การระบายนํ้า และอาคารในคลองชลประทานการพัฒนาไฟฟ้ าพลังนํ้า รู ปแบบและ
องค์ประกอบของโครงการ การเลื อกชนิ ดของกังหันนํ้า การวิเคราะห์ ปริ มาณนํ้าท่ าเพื่อผลิ ต
ไฟฟ้ า การบรรเทาอุทกภัย สาเหตุของการเกิ ดนํ้าท่วม ความเสี ยหายจากนํ้าท่วม การประเมิน
ขอบเขตพื้นที่น้ าํ ท่วม และวิธีการบรรเทาอุทกภัยวิศวกรรมแม่น้ าํ สมดุลและการเปลี่ยนแปลง
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สภาพแม่น้ าํ ตามธรรมชาติ การเคลื่อนย้ายตะกอน การควบคุมรักษาสภาพลํานํ้า และการป้ องกัน
การกัดเซาะตลิ่ง
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 โครงสร้ างทางชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulics Structures)
วิชาบังคับก่อน : CVE 385อุทกวิทยา
การจํา แนกประเภทของอาคารชลศาสตร์ อาคารชลศาสตร์ สํ าหรั บ อ่ า งเก็ บ นํ้า การ
ออกแบบเบื้องต้นเขื่อนคอนกรี ตและเขื่อนดิน ทางระบายนํ้าล้น อาคารสลายพลังงาน และอาคาร
ปล่ อ ยนํ้าจากอ่ างเก็บ นํ้าอาคารชลประทานที่ หั ว งาน อาคารควบคุ ม บังคับ นํ้าในระบบคลอง
ชลประทานคันป้ องกันนํ้าท่วมและสถานีสูบนํ้าสําหรับการระบายนํ้า
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 488วิศวกรรมแม่ นํา้ เบือ้ งต้ น
3(3-0-6)
(Introduction to River Engineering)
วิชาบังคับก่ อน : CVE 281กลศาสตร์ ของไหล, CVE 382 วิศวกรรมชลศาสตร์
และ CVE 385อุทกวิทยา
ประโยชน์และหน้าที่ของแม่น้ าํ คุณสมบัติของแม่น้ าํ การเคลื่อนตัวของนํ้าในแม่น้ าํ การ
ไหลแบบคงตัว การไหลแบบไม่คงตัว การเคลื่อนตัวของตะกอนรู ปทรงของท้องนํ้า กระบวนการ
เปลี่ ย นแปลงรู ป ร่ างของแม่ น้ ํา สมการขนส่ งตะกอน สั ณ ฐานวิ ท ยาแม่ น้ ํา การสํารวจแม่ น้ ํา
แบบจําลองแม่น้ าํ การควบคุมแม่น้ าํ
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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.
CVE 490 อุทกวิทยาประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Hydrology)
วิชาบังคับก่ อน : CVE 385อุทกวิทยา
ลุ่มนํ้าและอิทธิ พลของลุ่มนํ้าต่อกราฟนํ้าท่า การวิเคราะห์ขอ้ มูลนํ้าฝน การออกแบบพายุ
ฝน การออกแบบปริ มาณนํ้าท่ วมสู งสุ ด การออกแบบอ่ างเก็บนํ้าการตกตะกอนในอ่ างเก็บนํ้า
แบบจําลองทางอุทกวิทยา การนําอุทกวิทยาไปประยุกต์ใช้กบั ปัญหาทางวิศวกรรม
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 การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ สําหรับงานด้ านวิศวกรรมทรัพยากรนํา้
3(3-0-6)
(Computer Applications for Water Resources Engineering)
วิชาบังคับก่ อน : CVE 385อุทกวิทยา
ทบทวนการเขี ยนโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ โปรแกรมสําเร็ จรู ป สําหรั บ งานวิ ศวกรรม
ทรัพยากรนํ้า เช่น แบบจําลองอุทกวิทยา ชลศาสตร์ นํ้าใต้ดิน คุณภาพนํ้า วิศวกรรมชายฝั่งทะเล
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 492การออกแบบงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
3(3-0-6)
(Geotechnical Engineering Design)
วิชาบังคับก่อน : ไม่ มี
การแปลผลจากข้อ มู ล การเจาะสํ า รวจดิ น การออกแบบเสาเข็ ม เดี่ ย วและกลุ่ ม การ
ออกแบบงานขุดลึก การออกแบบกําแพงกันดิ นแบบเสริ มแรง การออกแบบเสาเข็มดิ นซี เมนต์
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 493 การประยุกต์ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
3(2-3-6)
(Computer Applications in Geotechnical Engineering)
วิชาบังคับก่ อน : ไม่ มี
ไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น แบบจําลองคอนสติทิวทีฟสําหรับดิน การวิเคราะห์การเสี ยรู ป
การวิเคราะห์แบบลิมิตของสมดุล การวิเคราะห์การไหลของนํ้าในดิน ประเด็นที่ตอ้ งพิจารณาใน
การวิเคราะห์ ทางด้านวิศวกรรมเทคนิ คธรณี การประยุกต์การวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์ กบั
ปั ญหาทางด้านวิศวกรรมเทคนิคธรณี
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.ตารางเปรียบเทียบรายวิชาทีเ่ ปลีย่ นแปลงไประหว่ างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุง
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2554
ก. หมวดศึกษาทั่วไป
วิชาบังคับ
1.กลุ่มวิชาสุ ขพลานามัย
GEN 101 พลศึกษา
(Physical Education)
2.กลุ่มวิชาคุณธรรม จริ ยธรรมในการดําเนินชีวิต
GEN 111 มนุษย์กบั หลักจริ ยศาสตร์เพื่อการดําเนินชีวิต
(Man and Ethics of Living)
3.กลุ่มวิชาการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
GEN 121 ทักษะการเรี ยนรู้และการแก้ปัญหา
(Learning and Problem Solving Skills)
4.กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ
GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด
(Miracle of Thinking)
5.กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม
GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต
(Beauty of Life)
6.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ
GEN 351 การบริ หารจัดการยุคใหม่และภาวะผูน้ าํ
(Modern Management and Leadership)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
31 หน่ วยกิต ก. หมวดศึกษาทั่วไป
25 หน่ วยกิต วิชาบังคับ
1.กลุ่มวิชาสุ ขพลานามัย
1(0-2-2) GEN 101 พลศึกษา
(Physical Education)
2.กลุ่มวิชาคุณธรรม จริ ยธรรมในการดําเนินชีวิต
3(3-0-6) GEN 111 มนุษย์กบั หลักจริ ยศาสตร์เพื่อการดําเนิ นชีวิต
(Man and Ethics of Living)
3.กลุ่มวิชาการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
3(3-0-6) GEN 121 ทักษะการเรี ยนรู ้และการแก้ปัญหา
(Learning and Problem Solving Skills)
4.กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ
3(3-0-6) GEN 231 มหัศจรรย์แห่งความคิด
(Miracle of Thinking)
5.กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม
3(3-0-6) GEN 241 ความงดงามแห่งชีวิต
(Beauty of Life)
6.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ
3(3-0-6) GEN 351 การบริ หารจัดการยุคใหม่และภาวะผูน้ าํ
(Modern Management and Leadership)

หมายเหตุ
31 หน่ วยกิต
25 หน่ วยกิต
1(0-2-2)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2554
7.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษานานาชาติ3(3-0-6)
(Academic English for International Students)
LNG 106 การฟั งและการพูดเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
(Academic Listening and Speaking)
LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
(Academic Reading and Writing)
วิชาบังคับเลือก
6 หน่ วยกิต
1.กลุ่มวิชาสุ ขพลานามัย
GEN 301 การพัฒนาสุ ขภาพแบบองค์รวม
3(3-06)(Holistic Health Development)
2.กลุ่มวิชาคุณธรรม จริ ยธรรมในการดําเนินชีวิต
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-06)(The Philosophy of Sufficiency Economy)
GEN 311 จริ ยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์
3(3-06)(Ethics in Science-based Society)
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-6)
(Personality Development and Public Speaking)
3.กลุ่มวิชาการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม
3(3-0-6)
(The History of Civilization)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
7.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
LNG 105 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษานานาชาติ3(3-0-6)
(Academic English for International Students)
LNG 106 การฟั งและการพูดเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
(Academic Listening and Speaking)
LNG 107 การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
(Academic Reading and Writing)
วิชาบังคับเลือก
6 หน่ วยกิต
1.กลุ่มวิชาสุ ขพลานามัย
GEN 301 การพัฒนาสุ ขภาพแบบองค์รวม
3(3-06)(Holistic Health Development)
2.กลุ่มวิชาคุณธรรม จริ ยธรรมในการดําเนินชีวิต
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-06)(The Philosophy of Sufficiency Economy)
GEN 311 จริ ยศาสตร์ในสังคมฐานวิทยาศาสตร์
3(3-06)(Ethics in Science-based Society)
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ 3(2-2-6)
(Personality Development and Public Speaking)
3.กลุ่มวิชาการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
GEN 321 ประวัติศาสตร์อารยธรรม
3(3-0-6)
(The History of Civilization)

หมายเหตุ
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GEN 421สังคมศาสตร์ บูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrative Social Sciences)
4.กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ
GEN 331 มนุษย์กบั การใช้เหตุผล
(Man and Reasoning)
5.กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม
GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
(Thai Indigenous Knowledge)
GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
3(2-2-6)
(Culture and Excursion)
6.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Technology and Innovationfor Sustainable Development)
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ
6)(Managerial Psychology)
7.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
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หมายเหตุ
GEN 421สังคมศาสตร์บูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrative Social Sciences)
4.กลุ่มวิชาการคิดอย่างมีระบบ
3(3-0-6)
3(3-0-6) GEN 331 มนุษย์กบั การใช้เหตุผล
(Man and Reasoning)
5.กลุ่มวิชาคุณค่าและความงาม
3(3-0-6) GEN 341 ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
3(3-0-6)
(Thai Indigenous Knowledge)
GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
3(2-2-6)
(Culture and Excursion)
6.กลุ่มวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการจัดการ
3(3-0-6)
3(3-0-6) GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
(Technology and Innovationfor Sustainable Development)
3(3-0-6)
3(3-0- GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ
(Managerial Psychology)
7.กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
LNG113 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
2(2- 0-4)
(English for Everyday Life)
LNG114 ภาษาอังกฤษในการทํางาน 1
2(2- 0-4)(English for
เพิม่ รายวิชา
Work I)
LNG115 ภาษาอังกฤษในการทํางาน 2
2(2- 0-4)
(English for Work II)
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LNG211การฟังอย่างมีประสิ ทธิผล
(Effective Listening )
LNG 212 ทักษะการนําเสนองาน
(Oral Presentation Skills)
LNG 213 การเขียนรายงานการปฏิบตั ิการ
(Laboratory Report Writing)

LNG 293 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและงานอาชีพ
(Thai for Communication and Careers)

1(1- 0-2)
1(1- 0-2)
1(1- 0-2)

3(3-0-6)

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
LNG 122 การเรี ยนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
3(0-6-6)
(English through Independent Learning)
LNG211การฟังอย่างมีประสิ ทธิ ผล
(Effective Listening )
LNG 212 ทักษะการนําเสนองาน
(Oral Presentation Skills)
LNG 213 การเขียนรายงานการปฏิบตั ิการ
(Laboratory Report Writing)
LNG 231 สุ นทรี ยะแห่งการอ่าน
(Reading Appreciation)
LNG 232 การแปลเบื้องต้น
(Basic Translation)
LNG 294 ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและงานอาชีพ
(Thai for Communication and Careers)
LNG 311 ภาษามาเลย์เบื้องต้น
(Basic Malay Language)
LNG 321 ภาษาเขมรเบื้องต้น
(Basic Cambodian)
LNG 341 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
(BasicVietnamese)

หมายเหตุ
เพิม่ รายวิชา
1(1- 0-2)
1(1- 0-2)
1(1- 0-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เพิม่ รายวิชา

3(3-0-6) ปรับรหัสวิชาให้ เหมาะสม
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

เพิม่ รายวิชา
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
112 หน่ วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
21 หน่ วยกิต
สํ าหรับนักศึกษาทุกแผนการเรียน
MTH 101 คณิ ตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Mathematics I)
MTH 102 คณิ ตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Mathematics II)
MTH 201 คณิ ตศาสตร์ 3
3(3-0-6)
(Mathematics III)
PHY 103 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไปสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(General Physics for Engineering Students I)
PHY 104 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไปสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(General Physics for Engineering Students II)
PHY 191 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
1(0-2-2)
(General Physics Laboratory I)
PHY 192 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
1(0-2-2)
(General Physics Laboratory II)
CHM 103 เคมีพ้ืนฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Chemistry)
CHM 160 ปฏิบตั ิการเคมี
1(0-3-2)
(Chemistry Laboratory)
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
สํ าหรับนักศึกษาทุกแผนการเรียน
MTH 101 คณิ ตศาสตร์ 1
(Mathematics I)
MTH 102 คณิ ตศาสตร์ 2
(Mathematics II)
MTH 201 คณิ ตศาสตร์ 3
(Mathematics III)
PHY 103 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไปสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 1
(General Physics for Engineering Students I)
PHY 104 ฟิ สิ กส์ทวั่ ไปสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ 2
(General Physics for Engineering Students II)
PHY 191 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 1
(General Physics Laboratory I)
PHY 192 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์ทวั่ ไป 2
(General Physics Laboratory II)
CHM 103 เคมีพ้ืนฐาน
(Fundamental Chemistry)
CHM 160 ปฏิบตั ิการเคมี
(Chemistry Laboratory)

หมายเหตุ
113 หน่ วยกิต จํานวนหน่ วยกิตเพิม่ ขึน้ 1 หน่ วยกิต
21 หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-2)
1(0-2-2)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
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กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
18 หน่ วยกิต
CVE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับวิศวกรรมโยธา 3(2-2-6)
(Computer Programming for Civil Engineering)
PRE 151 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Drawing)
CVE 131 กลศาสตร์วศิ วกรรม 13(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
CVE 232 กลศาสตร์ วศิ วกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics II)
CVE 281 กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
กลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา
64 หน่ วยกิต
แผนการเรียนปกติ
CVE 221 สํารวจ
3(3-0-6)
(Surveying)
CVE 223 การปฏิบตั ิงานสํารวจ
1(0-3-2)
(Surveying Practices)
CVE 224 โครงงานสํารวจ
1(0-3-2)
(Surveying Project)
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หมายเหตุ
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
18 หน่ วยกิต
CVE 100 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับวิศวกรรมโยธา 3(2-3-6) ปรับชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติ
(Computer Programming for Civil Engineering)
PRE 151 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Materials)
CVE 111 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6) ปรับชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติ
(Engineering Drawing)
CVE 131 กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
CVE 232 กลศาสตร์วศิ วกรรม 2
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics II)
CVE 281 กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
กลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา
65 หน่ วยกิต จํานวนหน่ วยกิตเพิม่ ขึน้ 1 หน่ วยกิต
แผนการเรียนปกติ
CVE 221 สํารวจ
3(3-0-6)
(Surveying)
CVE 223 การปฏิบตั ิงานสํารวจ
1(0-3-2)
(Surveying Practices)
CVE 224 โครงงานสํารวจ
1(0-3-2)
(Surveying Project)
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CVE 225 การฝึ กภาคสนามวิชาสํารวจ
1(0-6-3)
(Surveying Field Camp)
CVE 233 กลศาสตร์วสั ดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
CVE 236 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
2(1-3-4)
(Civil Engineering Materials)
CVE 237 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3(3-0-6)
(Structural Analysis I)
CVE 240 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์สาํ หรับวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Applied Mathematics for Civil Engineers)
CVE 300 ฝึ กงานอุตสาหกรรม
2 หน่วยกิต (S/U)(Industrial
Training)
CVE 311 การบริ หารงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
CVE 335 วัสดุซีเมนต์และคอนกรี ต
3(2-3-6)
(Cement and Concrete Materials)
CVE 338 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3(3-0-6)
(Structural Analysis II)
CVE 341 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
4(3-2-8)
(Steel and Timber Design)
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หมายเหตุ
CVE 225 การฝึ กภาคสนามวิชาสํารวจ
1(0-6-3)
(Surveying Field Camp)
CVE 233 กลศาสตร์วสั ดุ
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials)
CVE 236 วัสดุในงานวิศวกรรมโยธา
2(1-3-4)
(Civil Engineering Materials)
CVE 237 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3(3-0-6)
(Structural Analysis I)
CVE 240 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์สาํ หรับวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Applied Mathematics for Civil Engineers)
CVE 300 ฝึ กงานอุตสาหกรรม
2 หน่วยกิต (S/U)(Industrial
Training)
CVE 311 การบริ หารงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
(Engineering Management)
CVE 335 วัสดุซีเมนต์และคอนกรี ต
3(2-3-6)
(Cement and Concrete Materials)
CVE 338 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3(3-0-6)
(Structural Analysis II)
CVE 341 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
4(3-3-6) (Steel ปรับจํานวนหน่ วยกิตให้ ตรงกับ
and Timber Design)
สภาวิศวกร
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หมายเหตุ
CVE 342 การออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
4(3-2-8) CVE 342 การออกแบบคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
4(3-3-6)
(Reinforced Concrete Design)
(Reinforced Concrete Design)
CVE 361 วิศวกรรมธรณี วทิ ยา
2(2-0-4) CVE 261 วิศวกรรมธรณี วทิ ยา
2(2-0-4) ปรับรหัสวิชาให้ ตรงกับชั้นปี ทีเ่ รียน
(Engineering Geology)
(Engineering Geology)
CVE 362 ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6) CVE 362 ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
(Soil Mechanics)
CVE 363 ปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-2)
CVE 363 ปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-2)
(Soil Mechanics Laboratory)
(Soil Mechanics Laboratory)
CVE 364 วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
CVE 364 วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Engineering)
(Foundation Engineering)
CVE 371 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
CVE 371 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
(Highway Engineering)
CVE 382 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
CVE 382 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
(Hydraulic Engineering)
(Hydraulic Engineering)
CVE 385 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
CVE 385 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
(Hydrology)
(Hydrology)
CVE 394 การทดลองชลศาสตร์
1(0-3-2) CVE 394 การทดลองชลศาสตร์
1(0-3-2)
(Hydraulic Laboratory)
(Hydraulic Laboratory)
CVE 401 โครงร่ างงานวิศวกรรมโยธา
1(0-3-2)
CVE 401 โครงร่ างงานวิศวกรรมโยธา
1(0-3-2)
(Civil Engineering Project Proposal)
(Civil Engineering Project Proposal)
CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(0-6-9)
CVE 402 โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(0-6-9)
(Civil Engineering Project)
(Civil Engineering Project)
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CVE 414 การประมาณราคาและการกําหนดรายการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Estimating and Specifications)
CVE 415 การบริ หารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Management)
กลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา
73 หน่ วยกิต
แผนการเรียนสหกิจศึกษา
รายวิชาเช่นเดียวกับกลุ่มวิชาบังคับของนักศึกษาแผนการเรี ยนปกติทุกวิชา
ยกเว้นวิชา CVE 401 โครงร่ างงานวิศวกรรมโยธา CVE 402 โครงงาน
วิศวกรรมโยธา และกลุ่มวิชาเลือกจํานวน 9 หน่วยกิต แล้วเพิม่ วิชา CVE 301
สหกิจศึกษา จํานวน 12 หน่วยกิตและ CVE 302 การสัมมนาสําหรับสหกิจ
ศึกษาจํานวน 1 หน่วยกิต
CVE 301 สหกิจศึกษา
12 หน่วยกิต
(Cooperative Education)
CVE 302 การสัมมนาสําหรับสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
(Cooperative Seminar)
กลุ่มวิชาเลือก
9 หน่ วยกิต
CVE 403 หัวข้อพิเศษ 1
3(3-0-6)
(Special Topic I)
CVE 404 หัวข้อพิเศษ 2
3(3-0-6)
(Special Topic II)
CVE 405 หัวข้อพิเศษ 3
3(3-0-6)
(Special Topic III)
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CVE 414 การประมาณราคาและการกําหนดรายการก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Estimating and Specifications)
CVE 415 การบริ หารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
(Construction Management)
กลุ่มวิชาบังคับในภาควิชา
74 หน่ วยกิต
แผนการเรียนสหกิจศึกษา
รายวิชาเช่นเดียวกับกลุ่มวิชาบังคับของนักศึกษาแผนการเรี ยนปกติทุกวิชา
ยกเว้นวิชา CVE 401 โครงร่ างงานวิศวกรรมโยธา CVE 402 โครงงาน
วิศวกรรมโยธา และกลุ่มวิชาเลือกจํานวน 9 หน่วยกิต แล้วเพิม่ วิชา CVE 406
สหกิจศึกษา จํานวน 12 หน่วยกิตและ CVE 407 การสัมมนาสําหรับสหกิจ
ศึกษาจํานวน 1 หน่วยกิต
CVE 406 สหกิจศึกษา
12 หน่วยกิต
(Cooperative Education)
CVE 407 การสัมมนาสําหรับสหกิจศึกษา
1(0-3-2)
(Cooperative Seminar)
กลุ่มวิชาเลือก
9 หน่ วยกิต
CVE 403 หัวข้อพิเศษ 1
3(3-0-6)
(Special Topic I)
CVE 404 หัวข้อพิเศษ 2
3(3-0-6)
(Special Topic II)
CVE 405 หัวข้อพิเศษ 3
3(3-0-6)
(Special Topic III)

หมายเหตุ

จํานวนหน่ วยกิตเพิม่ ขึน้ 1 หน่ วยกิต

ปรับรหัสวิชาให้ ตรงกับชั้นปี ที่
เรียน
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2554
CVE 411 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่
(Modern Construction Engineering & Technology)
CVE 418 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง
(Information Technology in Construction)
CVE 419 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพงานก่อสร้าง
(Productivity & Quality Management in Construction)
CVE 226 การสํารวจเส้นทาง
(Route Surveying)
CVE 421 ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข
(Digital Photogrammetry)
CVE 422 การวิเคราะห์ภาพดาวเทียม
(Satellite Image Analysis)
CVE 425 การสํารวจด้วยดาวเทียม
(Satellite Surveying)
CVE 426 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to GIS)
CVE 428 การคํานวณปรับแก้ในงานสํารวจ
(Adjustment Computation in Surveying)
CVE 443 การออกแบบอาคาร
(Building Design)

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

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
CVE 411 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่
(Modern Construction Engineering and Technology)
CVE 418 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง
(Information Technology in Construction)
CVE 419 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพงานก่อสร้าง
(Productivity and Quality Management in Construction)
CVE 226 การสํารวจเส้นทาง
(Route Surveying)
CVE 421 ภาพถ่ายทางอากาศเชิงเลข
(Digital Photogrammetry)
CVE 422 การวิเคราะห์ภาพดาวเทียม
(Satellite Image Analysis)
CVE 425 การสํารวจด้วยดาวเทียม
(Satellite Surveying)
CVE 426 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
(Introduction to Geographic Information System )
CVE 428 การคํานวณปรับแก้ในงานสํารวจ
(Adjustment Computation in Surveying)
CVE 443 การออกแบบอาคาร
(Building Design)

หมายเหตุ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2554
CVE 444 การออกแบบคอนกรี ตอัดแรง
(Prestressed Concrete Design)
CVE 445 การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีพลาสติก
(Plastic Design of Steel Structures)
CVE 446 การออกแบบสะพาน
(Bridge Design)
CVE 447 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Design)
CVE 448 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
(Fundamental of Finite Element Method)
CVE 449 การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีตวั คูณ
ความต้านทานและนํ้าหนักบรรทุก
(Load and Resistance Factor Design of Steel Structures)
CVE 372 วิศวกรรมขนส่ ง
(Transportation Engineering)
CVE 473 วิศวกรรมจราจร
(Traffic engineering)
CVE 474 การขนส่ งอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Transportation)
CVE 475 การขนส่ งมวลชนในตัวเมือง
(Urban Mass Transportation)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-1-6)

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

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
CVE 444 การออกแบบคอนกรี ตอัดแรง
(Prestressed Concrete Design)
CVE 445 การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีพลาสติก
(Plastic Design of Steel Structures)
CVE 446 การออกแบบสะพาน
(Bridge Design)
CVE 447 การออกแบบทางด้านวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Design)
CVE 448 วิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
(Fundamental of Finite Element Method)
CVE 449 การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีตวั คูณ
ความต้านทานและนํ้าหนักบรรทุก
(Load and Resistance Factor Design of Steel Structures)
CVE 372 วิศวกรรมขนส่ ง
(Transportation Engineering)
CVE 473 วิศวกรรมจราจร
(Traffic engineering)
CVE 474 การขนส่ งอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Transportation)
CVE 475 การขนส่ งมวลชนในตัวเมือง
(Urban Public Mass Transportation)

หมายเหตุ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-1-6)

3(3-0-6)
3(2-3-6) ปรับชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 2554
CVE 476 การออกแบบทางเรขาคณิ ตของถนน
(Geometric Design of Highways)
CVE 483 การพัฒนาแหล่งนํ้า
(Water Resources Development)
CVE 487 โครงสร้างทางชลศาสตร์
(Hydraulic Structures)
CVE 488 วิศวกรรมแม่น้ าํ เบื้องต้น
(Introduction to River Engineering)
CVE 490 อุทกวิทยาประยุกต์
(Applied Hydrology)
CVE 491 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาํ หรับงาน
ด้านวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า
(Computer Applications for Water Resources Engineering)
CVE 492 การออกแบบงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
(Geotechnical Engineering Design)
CVE 493 การใช้คอมพิวเตอร์ ในงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
(Computer Applications in Geotechnical Engineering)
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี

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

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

6 หน่ วยกิต

หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
CVE 476 การออกแบบทางเรขาคณิ ตของถนน
(Geometric Design of Highways)
CVE 483 การพัฒนาแหล่งนํ้า
(Water Resources Development)
CVE 487 โครงสร้างทางชลศาสตร์
(Hydraulic Structures)
CVE 488 วิศวกรรมแม่น้ าํ เบื้องต้น
(Introduction to River Engineering)
CVE 490 อุทกวิทยาประยุกต์
(Applied Hydrology)
CVE 491 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สาํ หรับงาน
ด้านวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า
(Computer Applications for Water Resources Engineering)
CVE 492 การออกแบบงานวิศวกรรมเทคนิคธรณี
(Geotechnical Engineering Design)
CVE 493 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงาน3(2-3-6)
วิศวกรรมเทคนิคธรณี
(Computer Applications in Geotechnical Engineering)
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี

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

3(3-0-6)
ปรับชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติ

6 หน่ วยกิต
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ค. ประวัติอาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช
Dr.JulapotChiravachradej
1.ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2544 Ph.D.(Structure Engineering),University of Wales Swansea, U.K.
ปี พ.ศ. 2540 M.Sc.(Structure Engineering),University of Wales Swansea,U.K.
ปี พ.ศ. 2538 B.Eng. (Structure Engineering),University of Wales Swansea,U.K.
2.ภาระงานสอน
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
ไม่มี
ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
CVE 131 Engineering Mechanics I
3 หน่วยกิต
2.2ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
CVE 131 Engineering Mechanics I
3 หน่วยกิต
3. ผลงานวิชาการย้ อนหลัง 5 ปี
ไม่มี
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ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว
Asst. Prof.Dr. SompoteYouwai
1.ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2546 Ph.D. (Soil Engineering),Asian Institute of Technology, Thailand
ปี พ.ศ. 2542 M.Eng. (Soil Engineering),Asian Institute of Technology, Thailand
ปี พ.ศ. 2539 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย
2. ภาระงานสอน
2.1ภาระงานสอนในปัจจุบัน
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
CVE 667 Analytical and Numerical Method in Geotechnical Engineering
3หน่วยกิต
CVE 701 Research Methodology
1หน่วยกิต
CVE 623 Building Structural Systems
3หน่วยกิต
ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
CVE 363 Soil Mechanics Laboratory
1 หน่วยกิต
CVE 364 Foundation Engineering
3 หน่วยกิต
CVE 443 Building Design
3 หน่วยกิต
CVE 493 Computer Applications in Geotechnical Engineering
3 หน่วยกิต
2.2ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
CVE 363 Soil Mechanics Laboratory
1 หน่วยกิต
CVE 364 Foundation Engineering
3 หน่วยกิต
CVE 443 Building Design
3 หน่วยกิต
CVE 493 Computer Applications in Geotechnical Engineering
3 หน่วยกิต
3. ผลงานวิชาการย้ อนหลัง 5 ปี
1. ongpradist, P., Youwai, P., Manorat, P., Kongkitkul, W., and Chucheepsakul, S., 2011, "Influence of
Curing Stress on One-Dimensional Yielding of Cement-Admixed Bangkok Clay at High Water
Content", Soils and Foundations, Vol. 51 No. 2, pp. 351-357.

119
2. Jongpradist, P., Youwai, S., and Jaturapitakkul, C., 2011, "Effective Void Ratio for Assessing the
Mechanical Properties of Cement-Clay Admixtures at High Water Content", Journal of Geotechnical
and Geoenvironmental Engineering (ASCE), Vol. 137, No. 6, pp. 621-627. (June 13)

120
ดร. นครินทร์ สั ทธรรมนุวงศ์
Dr. Nakarin Satthamnuwong
1. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2545 Ph.D. (Surveying Enginerring), Purdue University, U.S.A.
ปี พ.ศ. 2541 M.Eng. (Surveying Engineering), Purdue University, U.S.A.
ปี พ.ศ. 2532 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย
2. ภาระงานสอน
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั
ระดับบัณฑืตศึกษา
รายวิชา
ไม่มี
ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
CVE 221 Surveying
CVE 223 Surveying Practices
CVE 224 Surveying Project
CVE 225 Surveying Field Camp
CVE 226 Route Surveying
2.2 ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
CVE 221 Surveying
CVE 223 Surveying Practices
CVE 224 Surveying Project
CVE 225 Surveying Field Camp
CVE 226 Route Surveying
3. ผลงานวิชาการย้ อนหลัง 5 ปี
ไม่มี

3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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รศ.ดร. ภาณุวฒ
ั น์ สุ ริยฉัตร
Assoc. Prof.Dr. Phanuwat Suriyachat
1. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2535 Ph.D. (Geotechnical Engineering), McGill University, Canada
ปี พ.ศ. 2528 M.Eng. (Geotechnical Engineering), Asian Institute of Technology, Thailand
ปี พ.ศ. 2524 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์, ประเทศไทย
2. ภาระงานสอน
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
CVE 659 Rock Machanics
3 หน่วยกิต
CVE 660 Subsurface investigation and Soil Testing
1 หน่วยกิต
ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
CVE 261 Engineering Geology
2หน่วยกิต
CVE 363 Soil Mechanics Laboratory
1 หน่วยกิต
CVE 493 Computer Applications in Geotechnical Engineering
3หน่วยกิต
2.2 ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
CVE 261 Engineering Geology
2 หน่วยกิต
CVE 363 Soil Mechanics Laboratory
1 หน่วยกิต
CVE 493 Computer Applications in Geotechnical Engineering
3 หน่วยกิต
3. ผลงานวิชาการย้ อนหลัง 5 ปี
1. สุ นิสา มัน่ คง และ ภานุวฒั น์ สุ ริยฉัตร, 2550, “กําแพงพระนคร: องค์ความรู ้ของคนไทยยุคต้น
รัตนโกสิ นทร์”,นิตยสารศิลปากร,ปี ที่ ๕๐ ,ฉบับที่ ๔กรกฎาคม-สิ งหาคม๒๕๕๐ ,หน้า ๓๒-๔๙.

122
อ.ธงชัย โพธิ์ทอง
Thongchai Phothong (Lecturer)
1. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2542 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536 วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย
2. ภาระงานสอน
2.1 ภาระงานสอนในปัจจุบนั
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชา
ไม่มี
ระดับปริญญาตรี
รายวิชา
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 422 Satellite Image Analysis
3หน่วยกิต
2.2 ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
รายวิชา
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 422 Satellite Image Analysis
3หน่วยกิต
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3. ผลงานวิชาการย้ อนหลัง 5 ปี
1. ธงชัย โพธิ์ทอง และธีระ ลาภิศชยางกูล, 2552, “การนําเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศบนเครื อข่าย
อินเตอร์เน็ตด้วยโปรแกรมรหัสเปิ ด”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปี ที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคมมีนาคม, หน้า 169-178.
2. ธงชัย โพธิ์ทอง ละธีระ ลาภิศชยางกูล, 2551, “การทําแผนที่ภูมิประเทศเชิงตัวเลขด้วยโปรแกรมรหัส
เปิ ด”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปี ที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 191-200.
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ง. คําสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสู ตร
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จ. ความร่ วมมือกับมหาวิทยาลัยต่ างประเทศ
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