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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์พระนครเหนือ)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปรัชญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)

25531941101297
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
B. Eng. (Civil Engineering)

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
148 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอืน่

มคอ.2
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เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.6 การให้ปริญญาแก่ผสู้ าเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการในการประชุม
ครั้งที่ 6/2559 วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2559
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ตรมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดั บ ปริญ ญา
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) ผู้จัดการโครงการวิศวกรรมโยธา
(2) วิศวกรโยธาที่สามารถวิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรมโยธา
(3) วิศวกรออกแบบวิศวกรรมโครงสร้าง
(4) วิศวกรคุมงานก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา
(5) นักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาทั่วไป
(6) ผู้ชว่ ยนักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
(7) วิศวกรที่ปรึกษา
9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
3930500344490

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒกิ ารศึกษา
วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

2
3

น.ส.ขวัญชนก อุนทะอ่อน
3100501587211
นายสัจจะชาญ พรัดมะลิ

อาจารย์
อาจารย์

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบัน

ปี พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2545

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2547
2544

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

2545

2542
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นายธวัชชัย นวเลิศปัญญา
3841200303170
นายสุนันท์ มนต์แก้ว
3801600640611
นายจักรพันธ์ แสงสุวรรณ
3120600082737

อาจารย์

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
เกล้าธนบุรี
อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
งานก่อสร้าง)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
(วข.เทเวศร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วย
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย์ อส.บ (วิศวกรรมก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2537
2549
2532
2549
2534
2543
2534

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ (ศู น ย์ พ ระนครเหนื อ ) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร
1381 ถนนประชาราษฎร์1 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประเทศไทยจะยังคง
ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสถานการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น
ปัญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้าทางสังคม
เป็นต้น ทาให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจาเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการใน
การวางแผนที่สาคัญ ได้แก่การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการสนับสนุน
และส่งเสริมให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและส่งเสริม
แนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัตน์ที่ปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
มีผลทาให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยจะต้องพิจารณาวางแผนหลักสูตรวิศวกรรมโยธาให้สอดคล้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยน
แปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งทาให้มี
ความจาเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการความรู้และการพัฒนาให้เข้าสู่สังคมแห่งความรู้ ความสามารถ
และใช้องค์ความรู้ทั้งที่มีอยู่เดิมและความรู้ใหม่สาหรับการพัฒนาบุคลากรของประเทศ การเพิ่มศักยภาพ
ของการแข่งขั น ในระดับ โลก โดยมี ระบบและกลไกของเศรษฐกิจในตลาดโลก โดยเฉพาะทางด้าน

4
อุตสาหกรรมการก่อสร้างทาให้บุคลากรทุกสาขาวิชาชีพในประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวการณ์ของการ
แข่งขัน จากผู้ประกอบการวิชาชีพของต่างประเทศ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร
การศึกษาให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้เป็นอย่างดี
จากการขยายตัวทางด้านภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่สาคัญทาให้เกิด
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชีย ส่งผลให้เกิดการลงทุน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศของภาคเอกชนมีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น สังเกตได้จากข้อมูลทางสถิติของจานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมการก่อสร้างที่ป ระกอบกิจการใหม่ และปริมาณเงินลงทุนที่ได้รับอนุ ญ าตให้ ดาเนินการ
ประกอบกิจการใหม่ภายในประเทศซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาตลอดในส่วนของภาครัฐจึงมีความ จาเป็นที่
จะต้องลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทาให้ความต้องการ
บุคลากรทางด้านวิศวกรรมโยธาเพิ่มขึ้นตามลาดับ ดังนั้นการพัฒ นาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาเพื่อผลิต
วิศวกรโยธาให้สอดคล้องต่อความต้องการของประเทศและของภูมิภาคทั้งในด้านการพัฒนาและการวิจัย
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกมีผลให้การพัฒนาหลักสูตร จึงเน้นไปทีก่ ารผลิต
บุคลากรทางด้านสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถปรับตัวได้ในสังคม ที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม เป็นผู้ที่
ใฝ่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเมื่อจบการศึกษาไปแล้วก็จะทาหน้าที่วิศวกรโยธาได้เป็นอย่างดี และ
สามารถแข่งขันกับทุกประเทศได้อย่างเท่าเทียม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พันธะกิจหลักที่สาคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือมีความต้องการผลิต
บัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จึงมุ่งให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สามารถแก้ปัญหา
และทางานได้จริง มีคุณธรรม มีจริยธรรมในวิชาชีพ ช่วยทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่นและของประเทศ รวมทั้งในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านเทคโนโลยีและการวิจัยต่อไปในอนาคต
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
มี 2 ส่วน ประกอบด้วย
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13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่วมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
13.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพใช้เรียนร่วมกันทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม ได้แก่ วิชากลศาสตร์วิศวกรรม เป็นต้น
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รต้ อ งประสานกั บ อาจารย์ ผู้ แ ทนจากคณะอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี อ งค์ ค วามรู้ ด้ านทฤษฎี และปฏิ บั ติ ได้ในงานวิศ วกรรมโยธา มี คุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมตามความต้องการของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงสร้างอาคาร
ระบบการขนส่งและสาธารณูปโภคต่างๆ จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องพัฒนา ดังนั้นวิศวกรโยธาจึงเป็นบุคลากร
หลักที่สาคัญที่สถาบันการศึกษาต้องผลิตออกมาเพื่อนาความรู้มาใช้พัฒนาประเทศและ แก้ปัญหาต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงได้เปิด
สอนหลั กสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าวิศวกรรมโยธา โดยมุ่งมั่นที่จะผลิ ตวิศวกรโยธาที่มี
ความรู้ทักษะและความสามารถในวิชาชีพ วิศวกรรมโยธาเป็นอย่างดี ตลอดจนมีจรรยาบรรณที่ดี ที่จะ
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตวิศวกรโยธา ที่มีความรู้และความเข้าใจในการประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา
ในสาขาต่าง ๆ เช่น วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรม
แหล่งน้า วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสุขาภิบาล โดยสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน
ต่างๆ เช่น งานสารวจ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง และวางแผนโครงสร้างพื้นฐานในงานวิศวกรรม
โยธาพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้พร้อมที่จะติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนามาประยุกต์
ใช้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการทาวิจัย และสามารถศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป
1.2.3 เพื่อผลิตวิศวกรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ในจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมให้แก่บัณฑิตที่เป็นวิศวกรโยธา
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและสามารถเอาไปใช้
บูรณาการเพื่อประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

 ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมโยธา  พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
ให้มีมาตรฐานตามที่ สกอ.
มาตรฐานคุณวุฒิที่กาหนด
กาหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
 ประชุมคณะกรรมการประจา
หลักสูตรเพื่อหาข้อสรุปในการ
ปรับปรุงแก้ไข
 ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง  ให้บุคคลภายนอก อาทิผู้ใช้
กับความต้องการทางด้าน
บัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทน
ภาคอุตสาหกรรมและ
จากสภาวิชาชีพมีส่วนร่วม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ในการปรับปรุงหลักสูตรและ
การเรียน การสอน
 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของสถานประ
กอบการด้านอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง
 วิชาสารวจกาหนดให้นักศึกษา
ได้ปฏิบัติงานจริงในภาคสนาม
อย่างต่อเนื่องตามข้อกาหนด
ของสภาวิศวกร 80 ชั่วโมง
แผนพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ์

 พัฒ นาบุคลากรด้านการเรียน  สนับสนุนบุคลากร
การสอนและบริ ก ารวิ ช าการ ด้านการเรียนการสอนให้
ให้ มีประสบการณ์ จากการน า ทางานบริการวิชาการแก่
ความรู้ ทางวิศวกรรมโยธาไป องค์กรภายนอก
ปฏิ บั ติงานในสถานประกอบ
การจริง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมินหลักสูตร

 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
สถานประกอบการ

 ความพึงพอใจในทักษะความรู้
ความสามารถในการทางานของ
บัณฑิต
 เข้าค่ายปฏิบัติงานสารวจ
ภาคสนาม

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
 ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร
 การศึกษาต่อ
 การฝึกอบรม – ดูงาน

7

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจั ด การศึ ก ษาเป็ น แบบทวิ ภ าค ข้ อ ก าหนดต่ า งๆให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 2557 ข้อ 4 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จานวน 1 ภาคภาคละ 8 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของคณะกรรมการผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือน สิงหาคม - ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือน มกราคม - พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน - กรกฏาคม
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
สาเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชาวิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาอุตสาหกรรม เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างสารวจ
2.3 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
2.3.1 เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
2.3.2 เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา มาเป็นการเรียนที่มีรูปแบบแตกต่างไป
จากเดิมที่คุ้น เคย มีสั งคมกว้างขึ้น ต้องดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมทั้งในห้ องและนอกห้ องเรียนที่
นักศึกษาต้องสามารถจัดแบ่งเวลาให้เหมาะสม
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.4
2.5.1 จัดการปฐมนิ เทศนั กศึกษาใหม่ แนะนาการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิ คการเรียน และ
การแบ่งเวลา
2.5.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือนให้
คาแนะนาแก่นักศึกษา
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2.5.3 จั ด สอนเสริ ม ทั ก ษะวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ฟิ สิ ก ส์ เคมี และคอมพิ ว เตอร์ เบื้ อ งต้ น ในช่ ว ง
ภาคฤดูร้อน ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ของปีแรก ให้กับนักศึกษาที่สนใจทุกคน
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.6.1 จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ภาคปกติ : 8.00-16.00)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
35
35
35
35
35
ชั้นปีที่ 2
35
35
35
35
ชั้นปีที่ 3
35
35
35
ชั้นปีที่ 4
35
35
รวม
35
70
105
140
140
คาดว่าจะจบการศึกษา
35
35
2.6.2 จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ภาคพิเศษ : 8.00-16.00)
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
2559
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
35
35
35
35
35
ชั้นปีที่ 2
35
35
35
35
ชั้นปีที่ 3
35
35
35
ชั้นปีที่ 4
35
35
รวม
35
70
105
140
140
คาดว่าจะจบการศึกษา
35
35
2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับภาคปกติ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
2563
ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย 1,050,000 2,100,000 3,150,000 4,200,000 4,200,000
15,000บาท/ภาคเรียน/คน
เงินงบประมาณแผ่นดิน
175,000 350,000 525,000 700,000 700,000
5,000บาท/ปี/คน
รวมรายรับ
1,225,000 2,450,000 3,675,000 4,900,000 4,900,000
รายละเอียดรายรับ
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2.7.2 งบประมาณรายจ่ายภาคปกติ (หน่วย :บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

2559

2560

ปีงบประมาณ
2561

2562

2563

2,400,000 2,544,000 2,696,640 2,858,438 3,029,945
350,000 700,000 1,050,000 1,400,000 1,400,000
2,750,000 3,244,000 3,746,640 4,258,438 4,429,945
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
3,250,000 3,744,000 4,246,640 4,758,438 4,929,945
35
70
105
140
140

2.7.3 งบประมาณรายรับภาคพิเศษ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2559
2560
2561
2562
2563
ค่าบารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย 1,750,000 3,500,000 5,250,000 7,000,000 7,000,000
25,000บาท/ภาคเรียน/คน
รวมรายรับ
1,750,000 3,500,000 5,250,000 7,000,000 7,000,000
จานวนนักศึกษา
35
70
105
140
140
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2.7.4 งบประมาณรายจ่ายภาคพิเศษ (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
ร้อยละ 30 ของรายรับ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

2559

2560

ปีงบประมาณ
2561

2562

2563

715,000 1,270,000 1,825,000 2,380,000 2,380,000
525,000 1,050,000 1,575,000 2,100,000 2,100,000
1,240,000 2,320,000 3,400,000 3,480,000 3,480,000
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
1,740,000 2,820,000 3,900,000 3,980,000 3,980,000
35
70
105
140
140

2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ก)
2.9 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
148
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลั กสู ตร แบ่งเป็นหมวดวิ ช าที่สอดคล้ องกับที่กาหนดไว้ในมาตรฐานของ
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
3
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
12
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2
หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3
หน่วยกิต
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
4
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
112
หน่วยกิต
2.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน
48
หน่วยกิต
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
21
หน่วยกิต
2.1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
27
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
24
หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาพื้นฐานเพิ่มทักษะทางวิศวกรรม
3
หน่วยกิต
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
64
หน่วยกิต

12
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
2.2.2 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

48
44
4
7
9
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
- รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขจานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ) นก.(ท-ป-น)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั่วโมงศึกษา
ชั้นปีที่ควรศึกษา
ชั่วโมงปฏิบัติ
กลุ่มวิชา
ชั่วโมงทฤษฎี
สาขาวิชา
หน่วยกิต
ระดับการศึกษา
คณะ
เช่น LA2011101 ST2012201 BA2013204 EN2052207
รหัสคณะ

EN คณะวิศวกรรมศาสตร์ (Faculty of Engineering)

ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

รหัสสาขาวิชา

07 = สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

กลุม่ วิชา

1

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ

2 ปริญญาตรี
4 ปริญญาโท
6 ปริญญาเอก
2 วิชาชีพบังคับ

3–9 วิชาชีพเลือก
รหัสหน่วยกิต

3(3-0-6) หมายถึง หน่วยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ– ศึกษาด้วยตัวเอง)

หมวดศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
- รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขจานวน 9 ตัว ดังนี้
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GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)

นก.(ท-ป-น)

ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุ่มวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุม่ วิชา

10
30
50
70
81

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาไทย
20
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
40
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 60
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
80
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 82

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาบูรณาการ
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

สภาพรายวิชา

0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)

1. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1 กลุม่ วิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
GE2100101
GE2100102
GE2100103

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
(Thai for Presentation)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE2100104
GE2100105

วรรณคดีไทย
(Thai Literature)
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
(Thai Writing for Careers)

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

1.2 กลุม่ วิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต ต้องศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ 1 และภาษาอังกฤษ 2
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

GE2201101

ภาษาอังกฤษ 1
(English 1)
GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
(English 2)
และเลือกศึกษารายวิชาในกลุ่มให้ครบ 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค
(Technical English)
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
(English for Career)
GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ
(English Reading )
GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ
(English Listening)
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ
(English Conversation)
GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
(Fundamental Chinese)
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
(Chinese for Communication)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

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

1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
GE2300101
GE2300102

ชื่อวิชา
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
มนุษยสัมพันธ์

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107

(Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะทางสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
สังคมกับเศรษฐกิจ
(Society and Economy)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)
สันติศึกษา
(Peace Studies)
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
การวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research)
การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1.4 กลุม่ วิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
GE2500101
GE2500102
GE2500103
GE2500104
GE2500105

ชื่อวิชา
พลศึกษา
(Physical Education)
ลีลาศ
(Social Dance)
กีฬาประเภททีม
(Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล
(Individual Sports)
นันทนาการ
(Recreation)

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

1.5 กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
(Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องต้น
(Introduction to Statistics)
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
(Science in Daily Life)
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

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

1.6 กลุม่ วิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
GE2810101
GE2810102

ชื่อวิชา
โลกในศตวรรษที่ 21
(World in 21st Century)
ศิลป์และศาสตร์ของการพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสู่อาชีพ
(Arts and Sciences of Self Development for Careers)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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GE2810103
GE2810104
GE2810105

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
(Life and Positive thinking)
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
(Activities for Health)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

1.7 กลุม่ วิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ 2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
GE2820101
GE2820102
GE2820103

ชื่อวิชา
ปกิณกคณิตศาสตร์
(Miscellaneous Mathematics)
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
(Science for Living)
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Material and Application in Daily Life)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 วิชาเฉพาะพืน้ ฐาน
2.1.1 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
(Calculus 1 for Engineers)
ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
(Calculus 2 for Engineers)
ST2031201 แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
(Calculus 3 for Engineers)
ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers)
ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
(Chemistry for Engineers Laboratory)
ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
(Physics 1 for Engineers)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

112 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต ประกอบด้วย
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
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ST2051108
ST2051109
ST2051110

ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
(Physics 1 for Engineers Laboratory)
ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
(Physics 2 for Engineers)
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
(Physics 2 for Engineers Laboratory)

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

2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม
(Engineering Mechanics)
EN2031103 วัสดุวิศวกรรม
(Engineering Materials)
EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(Computer Programming)
EN2071201 ความแข็งแรงของวัสดุ
(Strength of Materials)
EN2071202 ชลศาสตร์
(Hydraulics)
EN2071204 การสารวจ
(Surveying)
ST2031202 สมการเชิงอนุพันธ์
(Differential Equation)

27 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต ประกอบด้วย

2) กลุ่มวิชาพืน้ ฐานเพิม่ ทักษะทางวิศวกรรม
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
Basic Engineering Training 1

3 หน่วยกิต ประกอบด้วย

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

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

3(1-6-2)
64 หน่วยกิต
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2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
EN2071203 ปฏิบัติการชลศาสตร์
(Hydraulic Laboratory)
EN2071205 ปฏิบัติการสารวจ
(Surveying Practice)
EN2071206 วัสดุวิศวกรรมทางโยธาและการทดสอบ
(Civil Engineering Materials and Testing)
EN2071207 คอนกรีตเทคโนโลยี
(Concrete Technology)
EN2072208 ทฤษฎีโครงสร้าง
(Theory of Structures)
EN2072309 ปฐพีกลศาสตร์
(Soil Mechanics)
EN2072310 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
(Soil Mechanics Laboratory)
EN2072311 การวิเคราะห์โครงสร้าง
(Structural Analysis)
EN2072313 อุทกวิทยา
(Hydrology)
EN2072314 วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร
(Construction Engineering and Management)
EN2072315 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและปฏิบัติ
(Reinforced Concrete Design and Practice)
EN2072316 วิศวกรรมการทาง
(Highway Engineering)
EN2073317 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง
(Highway Materials Testing Laboratory)
EN2073318 วิศวกรรมฐานราก
(Foundation Engineering)
EN2072319 การฝึกสารวจภาคสนาม
(Surveying & Field Camp)
EN2072320 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง

48 หน่วยกิต
44 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1(0-3-2)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-40-0)
3(3-0-6)
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(Construction Cost Estimation and Analysis)
EN2072421 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้และปฏิบัติ
(Steel and Timber Design and Practice)
EN2072422 วิศวกรรมชลศาสตร์
(Hydraulic Engineering)
EN2072312
EN2072423

2) กลุม่ วิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หน่วยกิต ประกอบด้วย
การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Pre-Project)
โครงงานวิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering Project)

4(3-3-6)
3(3-0-6)

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

2.2.2 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
(Preparation for Co-operative Education)
EN2072401 สหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรรมโยธา
6(0-40-0)
(Co-operative Education for Civil engineering)
ในกรณี ไ ม่ ส ามารถลงทะเบี ย นวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาทางวิ ศ วกรรมโยธาซึ่ ง เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการจัดสหกิ จศึกษาและการฝึกงานวิชาชีพ พ.ศ.2553
หรือมติของคณะกรรมการประจาหลักสูตรให้ เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทางวิศวกรรมโยธาและ
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา
EN2072402 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
3(0-40-0)
(Civil Engineering Practice)
EN2072403 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Special Topic in Civil Engineering)
2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม
9 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษา
9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
EN2013323 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
3(2-2-5)
(Fundamentals of Electrical Engineering)
EN2073324 การสารวจเส้นทาง
3(2-3-4)
(Route Surveying)
EN2073325 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
3(3-0-6)
(Water Supply and Sanitary Engineering)
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EN2073326 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
(Pre-stressed Concrete Design)
EN2073327 การออกแบบอาคาร
(Building Design)
EN2073328 ธรณีวิทยา
(Geology)
EN2073329 น้าใต้ดินและการระบายน้า
(Ground Water and Drainage)
EN2073330 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง
(Environment and Safety Management of Construction
Projects)
EN2073331 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
(Computer Application in Civil Engineering)
EN2073332 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น
(Introduction to Structural Condition Evaluation and
Investigation)
EN2073333 การตรวจสอบงานก่อสร้าง
(Construction Inspection)

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติและพิเศษ
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1

3

3

0

6

xxxxxxxxx

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

xxxxxxxxx

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

3

3

0

6

ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร

1

0

2

1
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EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม

3

2

3

4

EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1

3

1

6

2

20

15

13

32

รวม

ชัว่ โมง / สัปดาห์ = 28

ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2

3

3

0

6

xxxxxxxxx

3

3

0

6

ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร

1

0

2

1

ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

ST2051110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร

1

0

2

1

EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม

3

2

3

4

20

18

4

38

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

รวม

ชัว่ โมง / สัปดาห์ = 22

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

xxxxxxxxx

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

6

xxxxxxxxx

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

3

3

0

6
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ST2031201 แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร

3

3

0

6

EN2031103 วัสดุวิศวกรรม

3

3

0

6

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3

2

2

5

EN2071201 ความแข็งแรงของวัสดุ

3

3

0

6

EN2071202 ชลศาสตร์

3

3

0

6

EN2071203 ปฏิบัติการชลศาสตร์

1

0

3

2

22

20

5

43

รวม

ชัว่ โมง / สัปดาห์ = 25

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง

xxxxxxxxx

วิชากลุ่มภาษาต่างประเทศ

3

3

0

6

xxxxxxxxx

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

xxxxxxxxx

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์

2

2

0

4

ST2031202 สมการเชิงอนุพันธ์

3

3

0

6

EN2071204 การสารวจ

3

3

0

6

EN2071205 ปฏิบัติการสารวจ

1

0

3

2

EN2071206 วัสดุวิศวกรรมทางโยธาและการทดสอบ

1

0

3

2

EN2071207 คอนกรีตเทคโนโลยี

3

2

3

4

EN2072208 ทฤษฎีโครงสร้าง

3

3

0

6

20

16

11

37

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

ศึกษาด้วย

รวม

ชัว่ โมง / สัปดาห์ = 27

ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

24
ตนเอง
xxxxxxxxx

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์

2

2

0

4

EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

1

0

2

1

EN2072309 ปฐพีกลศาสตร์

3

3

0

6

EN2072310 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

1

0

3

0

EN2072311 การวิเคราะห์โครงสร้าง

3

3

0

6

EN2072312 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา

1

1

0

2

EN2072313 อุทกวิทยา

3

3

0

6

EN2072314 วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร

3

3

0

6

xxxxxxxxx

3

x

x

x

20

x

x

x

วิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม 1
รวม

ชัว่ โมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
xxxxxxxxx

วิชากลุ่มภาษาไทย

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

3

0

6

4

3

3

6

EN2072316 วิศวกรรมการทาง

3

3

0

6

EN2072317 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง

1

0

3

0

EN2072318 วิศวกรรมฐานราก

3

3

0

6

xxxxxxxxx

วิชาชีพเลือกเสรี 1

3

x

x

x

xxxxxxxxx

วิชาชีพเลือกเสรี 2

3

x

x

x

20

x

x

x

EN2072315 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ปฏิบัติ

รวม

ชัว่ โมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาฤดูร้อน
EN2072319 การฝึกสารวจภาคสนาม
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ ศึกษาด้วยตนเอง
1

0

40

0

1

0

40

0
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ฝึกภาคสนามไม่น้อยกว่า 80 ชัว่ โมง

ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

EN2072401 สหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรรมโยธา
รวม

ศึกษาด้วย
ตนเอง

6

0

40

0

6

0

40

0

ชัว่ โมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
EN2072320

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบตั ิ

การประมาณและวิเคราะห์ราคางาน

ศึกษาด้วย
ตนเอง

3

3

0

6

4

3

3

6

ก่อสร้าง
EN2072421

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
และปฏิบัติ

EN2072422

วิศวกรรมชลศาสตร์

3

3

0

6

EN2072423

โครงงานวิศวกรรมโยธา

3

1

6

2

xxxxxxxxx

วิชาเลือกทางวิศวกรรม 2

3

x

x

x

xxxxxxxxx

วิชาเลือกทางวิศวกรรม 3

3

x

x

x

19

x

x

x

รวม

ชัว่ โมง / สัปดาห์ = xx
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1. กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานในการใช้ ภ าษาไทย ภาษากั บ การสื่ อสาร ทั ก ษะการฟั ง การพู ด
การอ่าน และการเขียนประเภทต่างๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language
skills, listening, speaking, reading and writing
GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทาง
ธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication;
principles of business letter writing; types of business letters; business-related
reports and projects
GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ

3(3-0-6)
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Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการนาเสนอ ทักษะการรับและการส่งสาร การพูดเพื่อ
การนาเสนอ การอ่านและการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation

GE2100104 วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความสาคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์และ
การประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
GE2100105 การเขียนภาษาไทยวิชาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การเขี ย น การเขี ย นหนั งสื อ ราชการ การเขี ย นรายงาน
การประชุม การเขียนสารและคากล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนบทความ การ
เขียนคาขวัญและโฆษณา
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; articles; slogan and advertisements
1.2 กลุม่ วิชาภาษาต่างประเทศ
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GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ ส านวนและโครงสร้ า งภาษาระดั บ พื้ น ฐาน การทั ก ทาย การแนะน าตั ว
การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยาย
เหตุการณ์ในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English language usage of expressions and structures; greetings
and introductions; describing people; describing things, interest and hobbies;
describing places; describing past events; describing future plans and predictions

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ ภ าษาระดั บ สู งขึ้น เพื่ อใช้ ภ าษาให้ ถูก ต้ อ งตามสถานการณ์ ต่ างๆได้ อ ย่ าง
เหมาะสม การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อนไข
ข่าวสารข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison;
instructions and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ เช่น ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และสานวน
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เกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความสาคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจาแนกประเภท ขั้นตอน
การปฏิบัติ ป้าย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details;
instructions and process description; cause and effect relationship
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่ อ สารภาษาอั งกฤษเพื่ อ น าไปใช้ ในอาชี พ ต่ า ง ๆ การพบปะผู้ ค นในสถาน
ประกอบการ การใช้ โทรศั พ ท์ เพื่ อ ติ ด ต่ อ งานธุ รกิ จ การนั ด หมายเจรจาธุ รกิ จ การน าเสนอผล
ประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสินค้าและบริการ การระบุเป้าหมายและการตัดสินใจทาธุรกิจ การ
ต่อว่าและการแก้ปั ญหาข้อร้องทุกข์ การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจ
วัฒนธรรมในอาชีพต่างๆ
English communication in various careers: meeting people in
workplace; telephoning in business; making an appointment in business; giving
presentation about company performance; describing products and services;
identifying goals and making business decision; making and dealing with complaints;
checking progress on work; understanding culture in careers culture

GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้พจนานุ กรม การเดาความหมายของคาศัพท์จากบริบท องค์ประกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการ
อ่าน
Using a dictionary; guessing the meanings of words from context;
components and sentence structures; components of reading comprehension;
reading skills of finding main ideas and reading techniques
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GE2200104 การฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน การฟังบทสนทนา การ
ฟังระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main
ideas and listening techniques
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาในสถานการณ์ ต่างๆในชีวิตประจาวันให้ ถูกต้องตามวัฒ นธรรมของ
เจ้าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอกที่ตั้ง
และทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with
native culture: greetings and introductions; advice; telephoning; locations and
directions; requests and offers; thanking and apologizing

GE2200106 ภาษาจีนพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น ระบบพินอิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและการ
อ่านข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns
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and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and
answering questions
GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200107 ภาษาจีนเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียน
จดหมายโต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails

1.3 กลุม่ วิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัย
และกระแสโลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒ นาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง
ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
Modern sociological concepts and theories; social organization and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political
development; civics; democracy and participation in politics; social problems and
solutions

GE2300102 มนุษยสัมพันธ์

3(3-0-6)
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Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ พฤติ ก รรมและธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์
แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย
หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation
and human relations in organizations; communication and human relations; human
relations in Thai culture; religious principles and human relations
GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2600102 สถิติเบื้องต้น
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอน
และการออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
การตีความและการนาเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; process
and research design; sampling and data collection; research analysis; data
interpretation and presentation; and report writing
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะทางสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
กลยุ ท ธ์ การบริ ห ารตนเอง เทคนิ ค การครองใจคน การสร้างผลผลิ ต และการปฏิ บั ติ งานอย่ างมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient
work performance; morality and professional ethics
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GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปด้านสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒ นาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจโลกและ
การพัฒนา
General knowledge of economic society; the development of economic
system and pricing, economic institution; social and economic development;
economic cooperation; world economics and development
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การและแนวคิ ด ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ การ
บริหารจัดการที่ดีและความเสี่ยงสาหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาใน
สั ง คมไทยและสั ง คมโลก เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น สั ง คมสี เขี ย วและ
นิเวศวิทยา การประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy of sufficiency economy concepts and theories; economic
development; good governance and risk management for modern organization; the
problems, impact, and crises of development in Thai and global societies; technology
and innovation for sustainable development; green society and ecology; application
of sufficiency economy philosophy and the Royal projects
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)
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ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมาย ระเบี ย บปฏิ บั ติ แ ละกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิส่วนบุคคล จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
Basic knowledge of law; rules; and regulations dealing with
professions; professional ethics; human-right; ethics and social responsibility

GE2300108 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ก าเนิ ด สมาคมประชาชาติ แ ห่ ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ (อาเซี ย น) แนวคิ ด
การรวมกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น พั ฒ นาการและกลไกการท างานของอาเซี ย น ความร่ว มมื อ ทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมภายในอาเซียน บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับโลก
ภายนอก ปั จจั ยที่นาไปสู่ความสาเร็จของการอยู่ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียนและแนวโน้มการ
บูรณาการภายในภูมิภาค
Establishment of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN);
concepts of ASEAN integration; Development and mechanism of ASEAN; Social,
economics, and social cooperation within ASEAN; ASEAN roles and relations with
international community; factors leading to success of coexistence and
cooperation together with the integration within the region
GE2300109 สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้ง
และความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems,
conflict and violence in family, community, nation and international level; nonviolence management of conflict resolution
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GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และ
การคัดเลือก ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศ การสืบค้นและเครื่องมือช่วยค้น การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม จริยธรรมและการลักลอกผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information resources;
evaluation and selection; storage systems for information resources; retrieving and
tools; citation and bibliography; ethics and plagiarism

GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานทางจิต วิ ท ยา พั น ธุก รรม สิ่ งแวดล้ อ มและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; genetics; environment and human development;
influence of physiology on human behaviors; perception, learning, and motivation;
intelligence and emotional quotient; personality, adjustment and mental health;
social behavior
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
Background of native Thai nation; social and economics
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characteristics, Thai administration; beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and
its local wisdom
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
บุ ค ลิ ก ภาพ การปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ การรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ ตนเอง สุ ข ภาพจิ ต และการปรั บ ตั ว
มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and selfadjustment; human relationship and personality; perfect personality development

GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดพฤติกรรมมนุษย์ องค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้นา
การเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ การพัฒนาการทางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์ในองค์การสมัยใหม่
และการสื่อสาร สุขภาพจิตและการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; selfdevelopment; transformational leadership; learning; work development; selfadjustment; human relations in modern organization and communication; mental
health and happy life enhancement
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ
Qualitative Research

3(3-0-6)
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รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณ ภาพ การทาความเข้าใจปรากฏการณ์ทาง
สั งคม รู ป แบบการวิจั ย เชิ งคุณ ภาพ จรรยาบรรณการวิจั ยและการออกแบบการวิจัย กระบวน
การศึกษา การตีความ การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม การเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research for development;
understanding of social phenomenon; types of qualitative research; research ethics
and procedures; data collection techniques; the interpretation of field data; report
writing
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารจัดการโครงการ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการ
Development concepts and theory; planning; objectives formulation;
program development design; participation and learning creation; program
administration; monitoring and evaluation program

1.4 กลุม่ วิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ า การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
และการปฐมพยาบาล และการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ

38
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body
mass index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid;
forms of exercises for health
GE2500102 ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับลีลาศ กฎระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ
ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types
of social dance; practice of social dance
GE2500103 กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้าง
เสริ มสมรรถภาพทางกาย กฎระเบี ยบ กติก าการแข่ งขัน กีฬ าประเภทที ม การแข่งขัน กีฬ าและ
การจัดการแข่งขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาล
General knowledge of team sports; training team sports; building
physical fitness; rules, regulations and etiquettes of team sports; competition and
competition management of team sports; sports injuries and first aid

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

1(0-2-1)
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ความรู้ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กีฬ าประเภทบุ คคล ฝึ กทั กษะการเล่ นกี ฬ าประเภทบุ คคล
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขัน
กีฬาและการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports;
building physical fitness; rules, regulations and etiquettes of individual sports;
competition and competition management of individual sports; sports injuries and
first aid
GE2500105 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ นั น ทนาการ ความหมายและความส าคั ญ ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่ อการฝึ กอบรม เกมส์ นั น ทนาการ การอยู่ค่ายพั กแรม กับการเลื อกกิจกรรมนัน ทนาการตาม
ความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of
recreation; types of recreation; recreational activities; training in recreational
leadership; recreational activities for training courses; recreational games; camping
and appropriate recreational activities
1.5 กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
1.5.1 กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์ เบื้ อ งต้ น เมตริ ก ซ์ แ ละตั ว ก าหนด กฎการนั บ การเรี ย งสั บ เปลี่ ย น
และการจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules;
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem;
sequences and series
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GE2600102 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ องต้นเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า และการ
ทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation;
hypothesis testing
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ มาตราชั่ ง ตวง วั ด อั ต ราส่ ว น สั ด ส่ ว น ร้ อ ยละ
และการประยุกต์ พื้นที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชาระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลข
ดัชนี ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage
and applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax
and income tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
1.5.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลั งงาน ไฟฟ้ าและการสื่ อ สารโทรคมนาคม รั งสี แ ละกั ม มั น ตภาพรังสี สารเคมี ใน
ชีวิตประจาวัน วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introduction to science and technology; science and natural
phenomenon; energy; electricity and telecommunication; radiation and
radioactivity; chemical substances in everyday life; evolution and human genome
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GE2700102 สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environmental and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละการอนุรัก ษ์ มลพิษ สิ่ง แวดล้อ ม การประเมิน ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management;
ecological principles and natural balance; natural resources and conservation;
environmental pollution; environmental impact assessment and environment
management
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
1.6.1 บูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2820101 โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
World in 21st Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวัฒน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา
ความเป็น พลเมืองโลก สังคมสร้ างสรรค์ การพัฒ นาที่ยั่งยืน สังคมแห่ งการเรียนรู้ และทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development;
learning society and 21 century skills
GE2820102 ศิลป์และศาสตร์ของการพัฒนาตนเองเพื่อการเข้าสูอ่ าชีพ

2(2-0-4)
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Arts and Sciences of Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั กและพื้ น ฐานการพัฒ นาตนเอง ทักษะและคุณ ลั กษณะที่ จาเป็ นส าหรับ การ
ทางาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทางานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์สาหรับ
การประกอบการและเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development; necessary skills and
characteristics to work; transformational leadership; personality; team work; and
creative thinking to entrepreneurship and careers

GE2820103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก การ
ใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking;
critical reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem
solving
GE2820104 การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม
ทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกั บสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วย
ตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการการประยุกต์
วิทยาศาสตร์การกีฬากับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food
consumption; weight control; leisure and recreation activities; the application of
sports science and exercise for health
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GE2820105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญ ของสุขภาพและสุ ขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้ มีสุ ข
ปฏิบัติที่ดี กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners;
self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food
and nutrition; the promotion of mental health

1.6.2 บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิต
กับการลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical
art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุ น ไพรและเครื่ อ งส าอาง ไฟฟ้ า และความปลอดภั ย เทคโนโลยี
สุขภาพและความงาม
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Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;
health and beauty
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุ วัสดุงานบรรจุภัณฑ์อาหาร วัสดุยานยนต์ วัสดุทาง
การแพทย์ วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material
for electric appliance

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุม่ วิชาเฉพาะพื้นฐาน
2.1.1 กลุม่ วิชาชีพพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ST2031101 แคลคูลสั 1 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 1 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : พี ช คณิ ต เวกเตอร์ ในสามมิ ติ ฟั งก์ ชั น ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ ง การหาอนุ พั น ธ์
บทประยุ ก ต์ อนุ พั น ธ์และรู ป แบบไม่ก าหนดการหาปริพั น ธ์ เทคนิ ค ของการหาปริพั น ธ์ ปริพั น ธ์
จากัดเขตและการประยุกต์
Vector algebra in three dimensional space; functions; limits and
continuity; differentiation; application of differentiation and indeterminate forms;
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techniques of integration; definite integral and its application
ST2031102 แคลคูลสั 2 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 2 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พิ กั ด เชิ งขั้ ว และสมการเชิ งอิ งตัว แปรเสริม ฟั งก์ ชั น ค่ าเวกเตอร์ข องหนึ่ งตัว แปร
แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ของหนึ่งตัวแปร เส้น ระนาบและผิวในปริภูมิ สามมิติ แคลคูลัสของ
ฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปรและ
การประยุกต์
Polar coordinate and parametric equation; vector valued function of
one variable calculus of vector valued function of one variable; lines, planes and
surfaces in three dimensional space; calculus of real valued functions of two
variables and applications; calculus of real valued functions of multiple variable
and application
ST2031201 แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Calculus 3 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สมการเชิงอนุ พัน ธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ การหาปริพัน ธ์เชิงตัวเลข ปริพัน ธ์
ไม่ตรงแบบ ปริพันธ์เส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรมของจานวน การกระจาย
อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
Introduction to differential equation and application; numerical
integration; improper integration; introduction to line integrals; mathematical
induction; sequences and series of numbers; Taylor series expansions of elementary
functions
ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสารสั มพันธ์
สมบั ติ พี ริ อ อดิ ก ธาตุ เรพรี เซนเทที ฟ อโลหะและโลหะแทรนซิ ชั น พั น ธะเคมี สมบั ติ ข องแก๊ ส
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ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุลไอออน
Basic of atomic theory and electronic structures of atoms;
stoichiometry ; periodic properties, representative elements, non-metal and
transition metals; chemical bonds; properties of gas, solid, liquid and solution;
chemical equilibrium and chemical kinetics; ionic equilibrium
ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Chemistry for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร
เทคนิคการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมบัติพิริออดิก
ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน สารประกอบ ไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนซ์
สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของแหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตร์เคมี และสมดุล
ไอออน
Instrumental and chemical equipment techniques; stoichiometry;
periodic properties, representative elements, non-metal and transition metals; ionic
and covalent compounds; gas properties, solid, liquid and solution; chemical
equilibrium and chemical kinetics; ionic equilibrium
ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics 1 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตั มและพลังงานระบบอนุภาค การเคลื่อนที่
ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่ อ นที่ แบบออสซิล เลต สมบั ติเชิ งกลของสสารและกลศาสตร์ของไหล
ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง
Vector, force and motion; momentum and energy particle system;
motion of rigid bodies; motion of oscillate; mechanical properties of matter and
fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics; wave and sound

ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร

1(0-2-1)
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Physics 1 for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองเกี่ ย วกั บ แรงและการเคลื่ อ นที่ โ มเมนตั ม และพลั ง งาน
ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของสสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต
กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นกลคลื่นเสียง
Laboratory study of force and motion; momentum and energy;
particle system; mechanical properties of matter; motion of rigid bodies; oscillatory
motion; fluid mechanics; introduction to heat and thermodynamics; wave and
sound
ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Physics 2 for Engineers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไฟฟ้ าสถิ ต ไฟฟ้ ากระแสตรง แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ไฟฟ้ ากระแสสลั บ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
พื้นฐาน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและ
ฟิสิกส์นิวเคลียร์
Electrostatic; direct current; electromagnetics; alternating current;
fundamental electronics; electromagnetic wave; optics; modern physics;
introduction to quantum theory; atomic physics and nuclear physics
ST2051110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Physics 2 for Engineers Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองเกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ าสถิ ต ไฟฟ้ า กระแสตรง แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ไฟฟ้ า
กระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัม
เบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์
Laboratory study of electrostatic, direct current, electromagnetics,
alternating current, basics electronics, electromagnetic wave, optics, modern
physics, quantum theory, atomic physics and nuclear physics
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2.1.2 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางวิศวกรรม
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมหลัก
EN2021101 กลศาสตร์วศิ วกรรม
3(2-3-4)
Engineering Mechanics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร
หลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ ระบบแรง ผลลัพธ์ของแรง การสมดุล การวิเคราะห์
โครงสร้าง แรงภายใต้ของไหลที่อยู่นิ่ง จลนศาสตร์และจลนพลศาสตร์ของอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
กฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตัน งานและพลังงาน การดลและโมเมนตัม
Principles of mechanics; force systems; resultant force; equilibrium;
structural analysis; fluid statics; kinematics and kinetics of particles and rigid bodies;
Newton’s second law of motion; work and energy; impulse and momentum
EN2031103

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความสัมพันธ์ระหว่าง โครงสร้าง สมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้
ของกลุ่มวัสดุวิศวกรรมหลัก เช่น โลหะ โพลีเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม สมบัติทางกล และการ
เสื่อมสภาพของวัสดุ
Study of Relationship between structures, properties, production
processes and applications of main groups of engineering materials ie. metals,
polymers, ceramics and composites; mechanical properties and materials
degradation
EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(2-3-4)
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ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉาย ภาพสามมิติ การกาหนดขนาด
และพิ กัดความเผื่ อ ภาพตัด ภาพช่วย และภาพคลี่ การสเก็ตช์ภ าพ การเขียนภาพแยกชิ้น และ
ภาพประกอบ การอ่านและวิเคราะห์แบบงาน การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Lettering; orthographic projection; orthographic drawing, pictorial
drawing, dimensioning and tolerancing ; sections, auxiliary views and development;
freehand sketches, detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
Computer Programming
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบคอมพิวเตอร์การศึกษากิริยาระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การประมวลผล
ข้อมู ล ทางอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ วิ ธีการออกแบบและพั ฒ นาโปรแกรม การเขีย นโปรแกรมด้ว ยภาษา
ระดับสูง
Computer components; hardware and software interaction; EDP
concepts; program design and development methodology; high-level language
programming
EN2071201 ความแข็งแรงของวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2021101 กลศาสตร์วศิ วกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ชนิดของแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด สมบัติ
ของวัสดุ แรงตามแนวแกน แรงบิด แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นในคาน การโก่งตัวของคาน
การโก่งเดาะของเสา หน่วยความเค้นประสมและวงกลมของมอร์ เกณฑ์การวิบัติ การประยุกต์ทฤษฎี
พลังงานความเครียด คานประกอบและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก การดัดของคานหน้าตัดไม่สมมาตร
ความเค้นเฉือนและจุดศูนย์กลางแรงเฉือนในคานหน้าตัดผนังบาง คานโค้ง แรงกระแทกและแรง
กระทาซ้า
Type of stresses and strains; relation between stress and strain
mechanical properties of materials; axial force; torsion; shear and bending moment
diagrams; bending and shear stresses in beams; deflection of beams; combined
stresses and principal stresses; Mohr’s circle for plane stresses, buckling of columns;
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theories of failure; Applied theory strain energy: Composite and reinforced
concrete beams, unsymmetrical bending, shear stresses in thin-walled members
subjected to torsion

EN2071202 ชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2021101 กลศาสตร์วศิ วกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : คุณ สมบั ติ ของของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตร์ของการไหล สมการต่อเนื่อ ง
สมการพลั งงานของการไหลแบบคงที่ โมเมนต์ ตั ม และจลนศาสตร์ ข องแรงเนื่ อ งจากการไหล
การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลของของไหลแบบอัดตัวไม่ได้ในท่อ การไหลในทาง
น้าเปิด การวัดค่าต่าง ๆ จากการไหล ปัญหาของการไหลแบบไม่คงที่
Properties of fluids; static, dynamics and kinematics of fluid flow,
energy equation in a steady flow, momentum and dynamic forces in fluid flow,
similitude and dimensional analysis, flow of incompressible fluid in pipes, open channel flow, fluid flow measurements, unsteady flow problems
EN2071204 การสารวจ
3(3-0-6)
Surveying
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ องต้ น ของการส ารวจ เครื่อ งมื อ และอุป กรณ์ ในการส ารวจ การระดั บ
หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดระยะและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนและชิ้นงานใน
การสารวจ การปรับแก้ข้อมูล การทาสามเหลี่ยม การทาหมุดและระดับ การเขี ยนเส้นชั้นความสูง
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การสารวจและการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ
Introduction to surveying work; basic field works, leveling, principles
and applications of theodolites, distance and direction measurements; errors in
surveying, acceptable error, data correction, triangulation, precise determination of
azimuth, precise traverse plane coordinate system, precise leveling, topographic
survey, map plotting

ST2031202 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
Differential Equation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ST2031201 แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์
เชิงเส้ น เอกพั น ธ์ สมการเชิงอนุ พัน ธ์เชิงเส้ นไม่เอกพั นธ์ สมการเชิงอนุ พันธ์อันดับ สู ง สมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้นที่มีคาตอบเป็นอนุกรม ฟังก์ชันพิเศษ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาผลเฉลยโดย
การแปลงลาปลาซและการแปลงฟูริเยร์ สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้นเบื้องต้น การนาไปใช้แก้ปัญหา
ทางวิศวกรรม
First order differential equations; second order differential equations;
homogeneous linear differential equations; non-homogeneous linear differential
equations; differential equations of higher order; series solution of linear differential
equations; special functions, partial differential equations; the Laplace transform
and Fourier transform; introduction to nonlinear differential equations; applications
engineering problem solving
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2) กลุม่ วิชาพืน้ ฐานเพิม่ ทักษะทางวิศวกรรม
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1
3(1-6-2)
Basic Engineering Training 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : งานพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือกล การใช้เครื่องมือวัด งาน
ตะไบ พื้นฐานงานเชื่อมไฟฟ้า งานเจาะ การทาเกลียวด้วยมือ ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
Basic engineering about machine tools; using of measurement
instruments; filing; drilling basic shield metal arc welding; making screw system;
instrument and equipments

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
1) กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
EN2071203 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-2)
Hydraulic Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2071202 ชลศาสตร์ หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2071202 ชลศาสตร์
ปฏิบัติการเกี่ยวกับของไหลสถิต การไหลผ่านรูระบายและฝายน้าล้น โมเมนตัมและ
แรง การไหลในท่อ การสูญเสียหัวความดันในท่อ การไหลในทางน้าเปิด การไหลไม่คงที่
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Practice of fluids static, Flow-passed channel and dam water;
momentum and forces in fluid flow; fluid in pipes; head loss; open-channel flow;
fluid flow; unsteady flow
EN2071205 ปฏิบัติการสารวจ
1(0-3-2)
Surveying Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2071204 การสารวจ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวัดระยะทางด้วยการนับก้า ว การเก็บรายละเอียดด้วยการใช้เทป การทาระดับ
แบบต่อเนื่ อง การทาระดับ ต่อเนื่ องไปกลับบนหมุดเดียวกัน การหาระดับ ตามแนวเส้ นและแนว
ตัดขวาง การตรวจสอบแนวเล็งของกล้องระดับ การหาเส้นชันความสูง การทาวงรอบด้วยเข็มทิศ
การรั งวั ด มุ ม ราบและรั งวั ด มุ ม ดิ่ งด้ ว ยกล้ อ งมุ ม การท าวงรอบปิ ด ด้ ว ยกล้ อ งวัด มุ ม การค านวณ
ระยะทางโดยใช้เทคนิคสเตเดีย เทคนิคการวัดมุมซ้า การหาตาแหน่งด้วยดาวเทียมโดยใช้ GPS
Reconnaissance surveying distance measurement by pacing; chain
surveying, leveling nets; profile and cross-sectioning; contouring; two-peg test;
theodolite; vertical and horizontal angle measurement; traversing; compass
traversing; tachometry by stadia; determination of stadia constant; angle
measurement by repetition method, vertical and horizontal curves layout, and
experience with photogrammetric and GPS

EN2071206 วัสดุวิศวกรรมทางโยธาและการทดสอบ
1(0-3-2)
Civil Engineering Materials and Testing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2071201 ความแข็งแรงของวัสดุ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พฤติกรรมและคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุ ข้อกาหนดและการทดสอบวัสดุวิศวกรรม
เหล็ก ไม้ ซีเมนต์ มวลรวม และวัสดุผสม การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต คอนกรีตสดและคอนกรีต
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ที่แข็งตัว วัสดุการทาง วัสดุอื่นๆในงานวิศวกรรมโยธา
Fundamental behaviors and properties; introduction to inspection and
testing of various civil engineering materials; steel and rebar; wood; cement;
aggregates and admixtures; mix design; fresh and hardened concrete; highway
materials; other civil engineering materials
EN2071207 คอนกรีตเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Concrete Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2071201 ความแข็งแรงของวัสดุ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้างพื้นฐานของซีเมนต์เพสต์ วัสดุพื้นฐาน การเลือกสารผสม เติมลงและสาร
แต่ งเติ ม การควบคุ ม อั ต ราส่ ว นและคุ ณ ภาพ สมบั ติ ข องคอนกรีต ในสภาพสดและแข็ งตั ว การ
ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเพื่อกาลังและความคงทน การประยุกต์คอนกรีตชนิดพิเศษในงานการ
ก่อสร้าง เช่น คอนกรีตที่มีกาลังสูง และคอนกรีตอัดแน่นด้วยตนเองและคอนกรีตบดอัด
Basic structures of cement paste; basic material; admixture and
additive selections; proportioning and quality control; fresh and hardened
properties of concrete; strength and durability design of concrete mixes;
applications of special concrete in construction such as high strength concrete;
self compacting concrete and roller compacted concrete

EN2072208 ทฤษฎีโครงสร้าง

3(3-0-6)
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Theory of Structures
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2071201 ความแข็งแรงของวัสดุ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิเคราะห์โครงสร้างแบบดิเทอร์มิเนทเพื่อหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด
ในคานและโครงข้อแข็ง วิเคราะห์แรงภายในโครงข้อหมุนโดยวิธีคานวณและวิธีกราฟ อินฟูเอ็นไลน์
ในคานและโครงข้อหมุน การขจัดเชิงมุมและการโก่งของโครงสร้างโดยวิธีพื้นที่โมเมนต์ วิธีคาน
เสมือน วิธีงานเสมือน วิธีพลังงานความเครียด และวิธีแผนภูมิวิเลียต-มอร์ การวิเคราะห์โครงสร้าง
แบบอินดิเทอร์มิเนทโดยวิธีการเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้องของโครงสร้าง
Structural analysis; reactions, shears and moments in statically
determinate structures; graphic statics; influence lines of determinate structures;
deflections of determinate structures by methods of virtual work; strain energy and
Williot - Mohr diagrams; analysis of statically indeterminate structures by method of
consistent deformation
EN2072309 ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
Soil Mechanics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2021101 กลศาสตร์วศิ วกรรม
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การกาเนิดดิน สมบัติพื้นฐานและการจาแนกชนิดของดิน การบดอัด การไหล การ
ซึมผ่านของน้าในดิน หลักการของหน่วยแรงประสิทธิผลภายในมวลดิน การกระจายตัวของหน่วย
แรง การยุบตัวของดิน การรับแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันด้านข้าง เสถียรภาพของคันดินและ
กาลังรับแรงแบกทาน
Soil formation, index properties and classification of soil, compaction,
permeability of soil and seepage problems, principles of effective stresses within a
soil mass, stress distribution, compressibility of soil, shear strength of soil, earth
pressure theory, slope stability, bearing capacity
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EN2072310 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-0)
Soil Mechanics Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072309 ปฐพีกลศาสตร์หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2072309 ปฐพีกลศาสตร์
วิธีการเจาะสารวจและการเก็บตัวอย่างดินในสนาม การทดสอบค่าพิกัดอัต เตอร์
เบอร์กของดิน การหาขนาดคละและการจาแนกดินเม็ดหยาบ ความถ่วงจาเพาะของเม็ดดิน การหา
ขนาดของดินเม็ดละเอียด การบดอัดดิน การหาค่าคาลิฟอร์เนีย แบริงเรโช การหาค่าความหนาแน่น
ของดินในสนาม การซึมผ่านของน้าใต้ดิน การทดสอบแรงเฉือนตรง การทดสอบแรงอัดแบบไม่ถูก
จากัด การทดสอบแรงอัดสามแกน การทดสอบเวนเชียร์และการทดสอบการอัดตัวคายน้าของดิน
Soil boring and soil sampling, atterberg limit, sieve analysis and soil
classification, specific gravity of soil, hydrometer test, compaction test, california
bearing ratio test, permeability test, direct shear test, unconfined compression test,
tri-axial test, vane shear test and consolidation test
EN2072311 การวิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
Structural Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072208 ทฤษฎีโครงสร้าง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดิเทอร์มิเนทโดยวิธี การเปลี่ยนแปลงรูปร่างที่สอดคล้อง
วิธีมุ มหมุ น และระยะโก่ง การกระจายโมเมนต์ เส้ น อิท ธิพ ลของโครงสร้างอิน ดิเทอร์มิเนท การ
วิเคราะห์ โดยวิธีป ระมาณ การวิเคราะห์ โครงสร้างโดยวิธีเมตริก เบื้องต้น และการวิเคราะห์ แบบ
พลาสติกเบื้องต้น
Analysis of statically indeterminate structures by method of
consistent deformation, methods of slope and deflection, moment distribution,
influence line of indeterminate structures; approximate analysis; introduction to
matrix structural analysis and plastic analysis
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EN2072313 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
Hydrology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072202 ชลศาสตร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วัฏจักรของน้า งบดุลของน้า ฝนและการวิเคราะห์ปริมาณน้าฝน การสูญหายทาง
อุ ท กวิ ท ยา การระเหยและการคายระเหย การซึ ม ลง น้ าใต้ ผิ ว ดิ น การไหลของน้ าในล าน้ า
การวิเคราะห์ชลภาพ เอกชลภาพและการประยุกต์ใช้ การคานวณหาการไหลสูงสุดจากพื้ นที่รับน้า
การประเมินปริมาณน้าท่า การเคลื่อนที่ของน้า การทานายทางอุทกวิทยา การวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อ
การออกแบบทางชลศาสตร์ การประยุกต์ใช้วิชาอุทกวิทยา การหาขนาดและปริมาณการระบาย
สูงสุดของอ่างเก็บน้า
Hydrologic cycle; water budget; rain and rainfall analysis; hydrologic
abstractions; evaporation and evapotranspiration; infiltration; subsurface flow;
stream flow; hydrograph analysis; unit hydrograph and its application; flood peak
calculation; runoff estimation; flow routing; hydrological forecasting; statistical
analysis for hydraulic design; application of Hydrology; reservoir design
EN2072314 วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร
3(3-0-6)
Construction Engineering and Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบบริห ารโครงการก่อ สร้าง การจัดองค์กรการก่อสร้าง การวางผั งโครงการ
เทคโนโลยีวิศวกรรมสมัยใหม่ การวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธี CPM การบริหารทรัพยากร การวัด
ความก้าวหน้าของโครงการ การใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานก่อสร้าง ความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้าง ระบบคุณภาพ
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Project delivery systems; project organization; site layout; project
planning; modern construction technology; critical path method (CPM); resource
management; progress measurement; construction safety; quality systems

EN2072315 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและปฏิบัติ
4(3-3-6)
Reinforced Concrete Design and Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072208 ทฤษฎีโครงสร้าง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พื้ น ฐานพฤติ ก รรมขององค์ อ าคารที่ รั บ แรงอั ด แรงดั ด แรงบิ ด แรงเฉื อ น
แรงยึดหน่วง และพฤติกรรมร่วมของแรงเหล่านี้ ชนิดของน้าหนักบรรทุก ผนังและกาแพงคอนกรีต
เสริ ม เหล็ ก การออกแบบองค์ อ าคารคอนกรีต เสริม เหล็ ก โดยวิธี ห น่ ว ยแรงใช้ งานและวิ ธีก าลั ง
วิธีปฏิบัติการฝึกออกแบบ
การฝึกปฏิบัติ
การฝึกปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและการทารายละเอียด
Basic fundamental behavior in thrust; flexure; torsion; shear; bond
and interaction among these forces; design of reinforced concrete structural
components by working stress and strength design concepts; design practice
Practice
Practice in reinforced concrete design and detailing
EN2072316 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072204 การสารวจ

3(3-0-6)
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รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ประวัติความเป็ นมาของทางหลวง การจัดระบบงานทางหลวง หลัก การวางแผน
สร้างทางและการวิเคราะห์การจราจร การสารวจและการออกแบบทางเรขาคณิต การบริหารจัดการ
จราจรการเงิน และเศรษฐศาสตร์การทาง การออกแบบผิ วทางแบบยึดหยุ่นและผิวทางแบบแข็ ง
วัสดุการทาง การก่อสร้างและการบารุงรักษาทาง
Historical development of highways; highway administration;
principles of highway planning and traffic analysis; geometric design and operations;
highway finance and economic; flexible and rigid pavement design; highway
materials; construction and maintenance of highways

EN2073317 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง
1(0-3-0)
Highway Materials Testing Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072316 วิศวกรรมการทาง หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2072316 วิศวกรรมการทาง
ปฏิ บั ติ ก ารเกี่ ย วกั บ การทดสอบวัส ดุ ก ารทางเพื่ อการออกแบบและการควบคุ ม
การก่อสร้างถนน การทดสอบในห้องปฏิบัติการและในสนามเพื่อประเมินคุณสมบัติพื้นฐานของดิน
เดิมและวัส ดุก่อสร้ างเพื่อการออกแบบถนน การทดสอบในสนามเพื่อควบคุมการก่อ สร้าง การ
ประเมินผิวจราจรเพื่อการออกแบบเสริมความหนา การสารวจการจราจร
Practice of road materials testing methods for design and construction
control of pavements; laboratory and field tests to evaluate basic properties of sub
grade and construction materials for pavement design; field tests for construction
control; pavement evaluations for overlay design; traffic survey methods
EN2073318 วิศวกรรมฐานราก

3(3-0-6)
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Foundation Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072310 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2072315 การออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็กและปฏิบัติ
ตรวจสอบใต้ผิวดิน การแบกทานของวิศวกรรมฐานราก การออกแบบฐานรากตื้น
และฐานรากเสาเข็ม การออกแบบฐานราก การวิเคราะห์ เกี่ยวกับการทรุดตัวของฐานรากหยั่งตื้น
และหยั่งลึก ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงดันด้านข้างของดิน กาแพงกันดินและเข็มพืด เสถียรภาพของผิวลาด
ปฏิบัติการออกแบบ
Subsurface investigation; bearing capacity of foundation; spread and
mat foundation design; pile and caisson foundation design; analysis of settlement
of shallow and deep foundations; theories of lateral earth pressure; retaining walls;
sheet pile walls; elementary of soil improvement and slope stability; design
practice

EN2072319 การฝึกสารวจภาคสนาม
1(0-40-0)
Surveying & Field Camp
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072204 การสารวจและ
EN2072206 ปฏิบัติการสารวจ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฝึกสารวจภาคสนามเป็นเวลา 10 วัน (80 ชั่วโมง) ประกอบด้วยการวางแผน
การสารวจ การสารวจสังเขป การสารวจภูมิประเทศ การทาแผนที่ภูมิประเทศ การถ่ายระดับระยะ
ทางไกล การทดสอบการใช้กล้องวัดมุมรายบุคคล และการหาพิกัดตาแหน่งที่ดินด้วยอุปกรณ์ GPS
10 days (80 hours) field surveying practice of surveying planning;
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reconnaissance; topographic survey; topographic mapping; long range leveling;
individual theodolite setting; and using and land coordinated by GPS receiver
EN2072320 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Cost Estimation and Analysis
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072315 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ปฏิบัติ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิธีการและอุปกรณ์การก่อสร้าง วิเคราะห์ผลผลิตงานการก่อสร้าง การถอดวัสดุ
การวิเคราะห์ราคาค่าแรงและค่าเครื่องจักร หลักการควบคุมราคาการก่อสร้าง
Method and equipment construction; analysis of product
construction; estimate of materials; analysis of cost and equipment; principle of
cost construction control
EN2072421 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้และปฏิบัติ
4(3-3-6)
(Steel and Timber Design and Practice)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072311 การวิเคราะห์โครงสร้าง
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ชนิดของน้าหนักบรรทุก การออกแบบองค์อาคารของโครงสร้างไม้และเหล็กสาหรับ
องค์อาคารรับแรงดึง แรงอัด คาน องค์อาคารรับแรงดัดร่วมกับแรงในแนวแกน องค์อาคารประกอบ
คานประกอบขนาดใหญ่ การออกแบบจุดต่อและฐานรองรับ ด้วยวิธี เอ เอส ดี และ แอล อา เอฟ ดี
วิธีปฏิบัติการการออกแบบและแบบขยาย
Type of load; design of timber and steel structures; tension and
compression members; beams; beam – columns; built - up members; plate girders;
connections; ASD and LRFD method; design practice (Practice in timber and steel
design and detailing

EN2072422 วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072313 อุทกวิทยา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)
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หลักการของกลศาสตร์ของไหล เพื่อใช้ในงานวิศวกรรมโยธา การไหลในระบบท่อ
วอเตอร์แฮมเมอร์ปั๊มและเทอร์ไบน์ การไหลในทางน้าเปิดและการออกแบบอ่างเก็บน้า เขื่อน ทาง
ระบายน้าล้น แบบจาลองทางชลศาสตร์
Application of Fluid Mechanics principles to study and practice of
hydraulic engineering; piping systems; water hammer; pumps and turbines; open
channel flow and design; reservoir, dams, spillways, hydraulic models
2) กลุ่มวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
EN2072312 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(1-0-2)
Civil Engineering Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิธีทาโครงการและการเขียนรายงาน ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับหั วข้องาน
โครงการที่นักศึกษาแต่ละคนเลือก ตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จัดทาวัตถุประสงค์
แผนงาน และขั้นตอนการดาเนินงานโครงการนั้นๆ นาเสนอโครงการโดยการเสนอรายงานและสอบ
ปากเปล่า
Procedure to work on project and writing report; study the literature
that concerns to student’s topics according to the approval of advisor; writing the
objectives; work plan and steps to proceed that project by proposing in form of the
report and oral examination
EN2072423 โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(1-6-2)
Civil Engineering Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072314 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : นักศึกษาดาเนินงานโครงการที่ได้ศึกษาไว้ในวิชา โครงงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน
หนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาต้องเขียนรายงานที่สมบูรณ์และสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงการนั้น
The student is required to work as planed in civil engineering project,
A technical report must be submitted and final oral examination will be undertaken
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2.2.2 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการสหกิ จ ศึ ก ษา หลั ก การเขี ย นจดหมายสมั ค รงาน การเลื อ กสถาน
ประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณ
วิช าชีพ คุณ ธรรมจริ ย ธรรม กฎหมายแรงงาน การประกั นสั งคม กิจกรรม 5ส ระบบมาตรฐาน
การประกั น คุณ ภาพและความปลอดภั ยในการท างาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพื่ อ การสื่ อสาร
การเขีย นรายงาน การน าเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะแก้ปัญ หา
เฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล
Co-operative education processes; principles of job application letter
writing; how to select working places; how to achieve a job interview; organizational
culture; personality development; professional ethics; virtue and morality; labour
law; social security; 5S activities; quality assurance and safety standards; English for
communication; report writing, presentation; planning skills; analysis skills; facing
problem solving and decision making skills; general knowledge of information
technology; IT law and information retrieval

EN2072401 สหกิจศึกษาสาหรับวิศวกรรมโยธา
6(0-40-0)
Co-operative Education for Civil Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : นักศึกษาต้องปฏิบัติงานจริงด้วยความรับผิดชอบในงานสาขาวิศวกรรมโยธา โดย
ต้องปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทางานที่ชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึกษา
อย่างน้อย 15 สัปดาห์ โดยที่ลักษณะงานต้องแตกต่างไปจากการดูงานหรือฝึกงานทั่วไป นักศึกษา
ต้องเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา
Each student required to work responsively in the area of civil
engineering; fulltime work plan must be established and followed under supervision

64
of his/her advisors at least 15 weeks; Job description must be different from that of
normal practical training or visiting; student required to write a technical report and
assessed by subject committee

EN2072402 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา
3(0-40-0)
Civil Engineering Practice
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฝึกสารวจภาคสนามหรือได้รับความเห็นชอบจากหั วหน้าหลักสูตรนักศึกษา
ทุกคนต้องฝึกงานด้านวิศวกรรมโยธา ในหน่วยงานที่มีวิศวกรโยธากากับและดูแล การฝึกงานเป็น
เวลาไม่ น้ อ ยกว่ า 6 สั ป ดาห์ ติ ด ต่ อ กั น หรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า 240 ชั่ ว โมง โดยนั ก ศึ ก ษาต้ อ งท าบั น ทึ ก
ประจาวันและรายงานสรุป การฝึกงาน
Training in private sector; government sector or state enterprise
relating to civil engineering work; All students must be in training for at least
6 weeks or at least 240 hours; Each student has to submit daily report every week
and summary report upon the completion of the course
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
EN2072403 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
Special Topic in Civil Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ได้รับอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธา
Lectures on topics of current and interesting issues in civil engineering.

.

2.2.3 กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม

EN2013323 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า

3(2-2-5)
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Fundamental of Electrical Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิ เคราะห์ ว งจรไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลั บ ขั้ น พื้ น ฐาน แรงดั น ไฟฟ้ า
กระแสไฟฟ้าและกาลังไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นสาหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่อง
กาเนิ ดไฟฟ้า มอเตอร์ และการใช้งานมโนมติของระบบไฟฟ้าสามเฟส วิธีการส่ งจ่ายกาลังไฟฟ้ า
พื้นฐานเครื่องวัดไฟฟ้า
Basic DC and AC circuit analysis; voltage, current and power,
transformers; introduction to electrical machinery; generator, motors and their uses
concepts of three-phase systems; method of power transmission; introduction to
basic electrical instruments

EN2073324 การสารวจเส้นทาง
3(2-3-4)
Route Surveying
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2072205 การสารวจ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการสารวจเส้นทาง การออกแบบและการให้ตาแหน่งเส้นทาง
โค้งทางราบและทางดิ่ง การยกโค้งและการขยายโค้ง การทาระดับแนวทาง งานดิน การวางแนว
เส้นทาง การสารวจเพื่อการก่อสร้างทาง
Practice of surveying techniques, route location and design; horizontal
and vertical curves; earthwork; alignment layout; route construction survey

EN2073325 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
3(3-0-6)
Water Supply and Sanitary Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แหล่ งที่ มาของน้ า คุณ ภาพและมาตรฐานของน้ าดื่ มน้ าใช้ น้ าใต้ดิ น การส่ งและ
แจกจ่ ายน้ า เทคนิ คการปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ า การกรองแบบหยาบ การตกผลึ ก การตกตะกอน
การกรองละเอีย ด การฆ่ าเชื้อโรค การปรับ สภาพน้า การขจัด โลหะ การขจัด กลิ่ นและรส การ
สุขาภิบาลเบื้องต้น
Sources of water supply; drinking water standards; quality
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requirement; groundwater collection; water transmission and distribution; water
treatment technique; screening coagulation and flocculation; sedimentation;
filtration; disinfection; softening; iron removal ; taste and order removal
EN2073326 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
Pre-stressed Concrete Design
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: EN2072312 การวิเคราะห์โครงสร้าง
EN2072315 ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและปฏิบัติ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการวิธี และวัสดุที่ใช้ในการอัดแรง การวิเคราะห์และออกแบบโดยวิธีอิลาสติก
สาหรับคานคอนกรีตอัดแรงแบบง่ าย กาลังดัดและกาลังเฉือนของหน้าตัดคอนกรีตอัดแรง ปริมาณ
สู ญ เสี ย ของการอั ด แรง การออกแบบสมอยึ ด การโก่ ง คานคอมโพสิ ท คานคอนกรี ต อั ด แรง
แบบต่อเนื่อง
Principles; methods and materials in pre-stressing; elastic analysis and
design of pre-stressed concrete simple beams; flexural and shear strength of prestressed concrete sections; losses of pre-stress; anchorage design; deflection;
composite beams; continuous to pre-stressed concrete beams
EN2073327 การออกแบบอาคาร
3(3-0-6)
Building Design
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: EN2072312 การวิเคราะห์โครงสร้าง
EN2072315 ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและปฏิบัติ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การออกแบบโครงสร้างและฐานรากของอาคารและอุปกรณ์อาคารตามมาตรฐาน
ของประเทศไทยและอเมริกา เน้นถึงความสัมพันธ์ของความต้องการทางสถาปัตยกรรมและระบบ
เพื่อนาไปสู่การออกแบบโครงสร้างและรากฐานที่มีคุณภาพ
Design of structures and foundation for buildings and facilities
according to international design standards of Thai and US; international of
architectural and service system requirements are emphasized to achieve
high-quality structural and foundation design
EN2073328 ธรณีวิทยา
Geology

3(3-0-6)
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รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : จั ก รวาลและโลก ลั ก ษณะผิ ว ของเปลื อ กโลกและกระบวนการทาง ธรณี วิ ท ยา
การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก หินและแร่ วัฎจักรของหินและกระบวนการผุพัง โครงสร้างหิน
แผนที่ ภู มิ ป ระเทศและแผนที่ ธ รณี วิท ยา งานสนาม ของหิ น แร่ และโครงสร้างทางธรณี วิท ยา
ธรณี วิทยาประยุ กต์ในงานเขื่อน อุโมงค์ และฐานรากบนชั้นหิ น ธรณี พิ บัติภัย แผ่ นดินไหวและ
ดินถล่ม
Universe and the earth; surface features of earth’s crust and the
geological process; deformation of earth’s crust; rocks and minerals; rock cycles
and weathering process; rock structures; topographic and geologic maps; field work
on rocks; minerals and geologic structures; application of geology in dam; tunneling
and foundation on rocks; geohazard ; earthquake and landslide

EN2073329 น้าใต้ดินและการระบายน้า
3(3-0-6)
Ground Water and Drainage
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2071202 ชลศาสตร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การเกิ ดของน้ าใต้ ดิ น จาแนกประเภทและคุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของชั้ น ให้ น้ า
การไหลของน้าใต้ดิน การไหลแบบคงตัวและแบบไม่คงตัวจากชั้นให้น้าในลักษณะต่างๆ เข้าสู่บ่อน้า
หลักการเกี่ยวกับการสร้างบ่อเสมือน การไหลของน้าใต้ดินที่มีชั้นน้าจืด-น้าเค็ม การสารวจน้าใต้ดิน
การสร้างบ่อน้าตื้นและบ่อบาดาล การอัดเสริมน้าใต้ดิน การสุขาภิบาลของน้าใต้ดิน การจัดการและ
การอนุรักษ์น้าใต้ดิน และแบบจาลองของระบบน้าใต้ดิน
Occurrence of groundwater, classification and physical properties of
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aquifers; groundwater flow; steady and unsteady flow from various conditions of
aquifer to well, principle of image wells, groundwater flow in aquifer with fresh
water and salt water interface; groundwater explorations; shallow wells and deep
wells construction; artificial recharge, groundwater sanitation; conservation and
management of groundwater; groundwater system modeling
EN2073330 การจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโครงการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Environment and Safety Management of Construction Projects
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : มาตรฐานและข้อกาหนดด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับงาน
ก่อสร้าง ระบบบริห ารและจัดการสิ่งแวดล้ อมเพื่อประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง ระบบบริห ารและ
ควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การวิเคราะห์พฤติกรรมและดัชนีสถิติอุบัติเหตุ ระบบบริหาร
ความปลอดภัยสมัยใหม่เพื่อประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของงานก่อสร้าง
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง
Standard and determination on environment and safety of
construction; administration and management on environment for applying in
construction; administration system and construction’s safety control; analysis on
behavior and accident index; modern safety administration for applying in
construction; affect on construction’s environment; construction environment
system

EN2073331 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Computer Application in Civil Engineering
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : EN2072311 การวิเคราะห์โครงสร้าง
การเขีย นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสาเร็จรูปส าหรับงานวิศวกรรมโยธา
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เช่น การวิเคราะห์โครงสร้าง การออกแบบโครงสร้าง การจัดการงานก่อสร้าง แนะนาการสร้าง
ภาพด้วยคอมพิวเตอร์
Introduction to microcomputer and super minicomputer; computer
programming revision; ready mode software package in civil engineering; such as;
structural analysis; structural design; construction management; introduction to
computer graphics
EN2073332 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Structural Condition Evaluation and
Investigation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลั ก การเบื้ อ งต้ น ส าหรั บ การประเมิ น และตรวจสอบสภาพโครงสร้ าง วิ ธีก าร
เลือกสรรการประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างที่เหมาะสมเบื้ องต้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
วิธีการตรวจสอบและประเมินสภาพของโครงสร้าง เช่น การทดสอบแบบไม่ทาลายและกึ่งทาลาย
การประเมินและแก้ไขความไม่แน่นอนและข้อจากัดในประสิท ธิภาพของการทดสอบแบบไม่ทาลาย
และกึ่งทาลาย
Introduction to structural condition evaluation/assessment; basic
concept for optimal structural condition evaluation/assessment decision making;
introduction to structural condition evaluation/assessment methods such as Nondestructive evaluation (NDE) and Semi-destructive evaluation (SDE); Calibration and
evaluation of uncertainty and limitation in NDE and SDE abilities

70
EN2073333 การตรวจสอบงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Inspection
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : มาตรฐานข้อกาหนด และเอกสารการตรวจงานก่อสร้าง แบบฟอร์มการตรวจงาน
การสุ่ ม ตั ว อย่ างและวิ ธีท ดสอบวัส ดุ ก่ อ สร้ าง รายการและขั้ น ตอนการตรวจสอบงานในสนาม
รายงานการตรวจสอบ การตรวจสอบขั้นสุดท้ายและการอนุมัติ หน้าที่และความรับผิ ดชอบของ
ผู้ตรวจงาน
Standards; codes and basic construction documents, inspection
formats and forms, construction materials sampling and testing; checklist and
procedure for field inspection; inspection report; final inspection and acceptance;
duties and responsibilities of inspectors
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3.2 ชือ่ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชือ่ -นามสกุล
ลาดับ
เลขประจาตัวประชาชน
1

2

3

4

5

6

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
3930500344490

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

น.ส.ขวัญชนก อุนทะอ่อน อาจารย์
3100501587211

นายสัจจะชาญ พรัดมะลิ
3841200289401

อาจารย์

นายธวัชชัย นวเลิศปัญญา อาจารย์
3841200303170

นายสุนันท์ มนต์แก้ว
3801600640611

อาจารย์

นายจักรพันธ์ แสงสุวรรณ
ผู้ช่วย
3120600082737
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วศ.ม.

วิศวกรรมขนส่ง

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา

วศ.ม.

วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา

วศ.ม.

วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา

วศ.ม.

วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา

วศ.ม.

วิศวรรมการ
บริหารงานก่อสร้าง

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา

วศ.ม.

วิศวกรรมโยธา

อส.บ.

วิศวกรรมก่อสร้าง

จากสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ.2545
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าคุณทหาร
ลาดกระบัง พ.ศ.2542
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.2547
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ.2544
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ.2545
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
พ.ศ.2537
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ พ.ศ.2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ.2532
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ พ.ศ.2549
สถาบันเทคโนโลยีราชงคล
(วข.เทเวศร์) พ.ศ.2534
มหาวิทยาลัยรังสิต
พ.ศ. 2543
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
พ.ศ. 2534

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2559

2560

2561

2562

12

12

12

12

12

12

12

12

6

6

6

6

3

3

3

3

3

3

3

3

12

12

12

12
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ชือ่ -นามสกุล
ลาดับ
เลขประจาตัวประชาชน
1

นายนิโรจน์ เงินพรหม
3800300181542

ชือ่ -นามสกุล
ลาดับ
เลขประจาตัวประชาชน
2

นายธนันท์ ศัลยวุฒิ
3120100570503

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

คุณวุฒิ
วศ.ม.

วิศวกรรมโยธา

ค.อ.บ.

วิศวกรรมโยธา

คุณวุฒิ
สถ.ม.
สถ.บ.

3

นายสุรพล จักรชัยกุล
3100100813066

อาจารย์

วศ.ม.

บธ. บ.
4

นายสมชาย เรืองศักดิ์ภกั ดี อาจารย์
3101401962185
สอน
ปฏิบัติการ
ทดสอบ

สาขาวิชา

วศ.บ.

สาขาวิชา

จากสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
พ.ศ.2549
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2547

จากสถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ.

สถาปัตยกรรม

มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
พ.ศ.2553
สถาปัตยกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ.2535
วิศวกรรมการ
มห าวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
จัดการ
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ.2545
อุตสาหกรรมการ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
จัดการก่อสร้าง ธรรมาธิราช พ.ศ.2530
วิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
(วิทยาเขตเทเวศร์)
พ.ศ.2536

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2559

2560

2561

2562

12

12

12

12

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2559

2559

2559

2559

12

12

12

12

3

3

3

3

3

3

3

3

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชือ่ -นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน

1

รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน
3100602095585

2

รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ

3

รศ.ดร.สาเริง รักซ้อน
3180500327908

ตาแหน่ง
วิชาการ

คุณวุฒิ

รอง
D.Eng.
ศาสตราจารย์
วศ.ม.
วศ.บ.
รอง
D.Eng.
ศาสตราจารย์
M.Eng.
วศ.บ.
รอง
ปร.ด.
ศาสตราจารย์ วศ.ม.

สาขาวิชา

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา

จากสถาบันการศึกษา

2559 2560 2561 2562
Civil Engineering

Tokai University,
Japan
วิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
International
Tokyo Institute of
Development
Tech, Japan
Engineering
Tokyo Institute of
Civil Engineering
Tech, Japan
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมโยธา
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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4

5

6

7

ลาดับ
8

นายอภิวัฒน์ ตรีเล็ก
5840300018995

นายสุรศักดิ์ ภู่สันติพงษ์
5100699428591

นายวันทยาวุฒิ วงกองแก้ว
3849900243801

นายสุรพันธ์ สุคันธปรีย์
3630300080912

ชือ่ -นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
นายปรัชญา ยอดดารงค์

-

-

-

-

ตาแหน่ง
วิชาการ
-

ค.อ.บ.

วิศวกรรมโยธา

วศ.ม.

วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา

วศ.ม.

วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา

วศ.ม.

วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา

วศ.ม.

วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบั น เทคโนโลยี ร าช
มงคล (วิทยาเขตเทเวศร์)
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
มหานคร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา

จากสถาบันการศึกษา

2559 2560 2561 2562
วศ.ม.

วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.

วิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

6

6

6

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมิน ความพึ งพอใจจากผู้ ใช้บัณ ฑิต มีความต้องการให้ บัณ ฑิ ตมีประสบการณ์ ใน
วิช าชีพ ก่อนเข้าสู่ การทางานจริ ง ดังนั้น ในหลั กสู ตรจึงมีรายวิช าประสบการณ์ ภ าคสนาม เพื่ อฝึ กให้
นักศึกษารู้จัก การประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา สาหรับใช้กับสภาพการทางานจริง และเพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมในทุกๆด้านก่อนออกไปทางานจริงหลังจบการศึกษา โดยหลักสูตรได้จัด การให้ศึกษา
รายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาส าหรั บ วิ ศ วกรรมโยธา อยู่ ใ นกลุ่ ม วิ ช าเสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ในวิ ช าชี พ
EN2073401 สหกิ จ ศึ ก ษาส าหรั บ วิศ วกรรมโยธา Co-operative Education for Civil Engineering
6(0-40-0)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้
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4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของระดับปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาปกติ
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพเพื่อการแก้ปัญหา
หรือประยุกต์ใช้ความรู้ท างด้านวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒ นางาน
วิศวกรรมโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงาน ผู้ร่วมโครงงานจานวนไม่เกิน 4 คนต่อโครงงาน กาหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและทารายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและหรือผลงานตาม
เวลาที่กาหนด

5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หั ว ข้ อ วิ ช าโครงงาน จะเป็ น หั ว ข้ อ ที่ นั ก ศึ ก ษาสนใจ สามารถศึ ก ษาค้ น คว้ าเพิ่ ม เติ ม ได้
สามารถแก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้
ในการทาโครงงานได้ มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีสังคมกว้างขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือกรณีทางานโครงงานด้านเครื่องทดสอบ
มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของระดับปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
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มีการกาหนดชั่ว โมงการให้ คาปรึกษา จัดทาบั นทึกการให้ คาปรึกษา ให้ ข้อมูล ข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็ บไซด์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้าปัญหา
อุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทาโครงงาน สมุดบันทึกการให้คาปรึกษา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสาเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทางาน
ได้ในเบื้องต้น และการจัดสอบการนาเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถ่อมตน และ ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพใน
ทาหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ สิทธิทางปัญญาและข้อมูลส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา
ต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม
สังคมที่ถูกต้อง จัดค่ายพัฒนาชุมชน เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเผยแพร่
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ความรู้ที่ได้ศึกษามา
(2) ป ฏิ บั ติ ต น ภ ายใต้ จรรยาบ รรณ ในรายวิ ช าเปิ ด สอนต้ อ งส่ ง เสริ ม และสอดแทรกให้ นั ก ศึ ก ษามี
วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และ จรรยาบรรณในวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกต้อง
เสียสละ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยอาจมีการจัดค่ายพัฒ นาชุมชน เพื่อให้นักศึกษามี
โอกาสเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามาด้วยความเสียสละ
(3) มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอยู่ รายวิชาที่เปิดสอนต้องต่อยอดความรู้พื้นฐานในภาคบังคับ และปรับ
ในเกณฑ์ ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน สามารถ ตามวิ วั ฒ นาการของศาสตร์ มี โ จทย์ ปั ญ หาที่ ท้ า ทายให้ นั ก ศึ ก ษา
ประยุ ก ต์ ใช้ ศ าสตร์ ดั ง กล่ า วอย่ า ง ค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าว
เหมาะสมเพื่ อการประกอบวิชาชี พ อย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อใน
ข อ งต น แ ล ะ ก าร ศึ ก ษ า ต่ อ ใน ระดับสูงขึ้นไปได้
ระดับสูงขึ้นไปได้
(4) มี ค วาม ใฝ่ รู้ ใ น องค์ ค วาม รู้ แ ล ะ มี ก ารจั ด ให้ มี อ งค์ ก รภายนอกที่ ส ามารถถ่ า ยทอดความรู้ ในด้ า น
เทคโนโลยี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง วิ ศ วกรรมโยธาที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เกี่ ย วกั บ งาน
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา วิศวกรรมโยธาทั่วไป เป็นต้น เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในองค์
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อ ความรู้ที่พัฒนาตลอดเวลา
พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางาน พั ฒ นา
สังคมและประเทศชาติ
(5) มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ และ สร้างโจทย์ปั ญ หาของรายวิชาต่าง ๆ ให้กับนั กศึกษาแก้ปัญ หาด้วย
สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง ตนเอง และอาจเฉลยหลั งจากตรวจวิ ธี ก ารคิ ด และแก้ ปั ญ หาของ
เหมาะสม
นักศึกษาแล้ว
(6) มีความสามารถในการทางานร่วมกับ สร้างโจทย์ ปั ญ หาของรายวิช าต่ าง ๆ เพื่ อให้ นั กศึกษาท างาน โดย
ผู้อื่น มีทักษะในด้านการทางานเป็น มอบหมายให้ ท างานแบบกลุ่ ม ท างาน แทนที่ จะเป็ น แบบงานแบบ
หมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการ เดี่ ย ว เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ฝึ ก ฝนการท างานเป็ น หมู่ ค ณะ
ทางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผู้ สามารถบริห ารจั ด การการท างานได้ อ ย่ า งเหมาะสม และเป็ น ผู้ มี
มีทัศนคติที่ดีในการทางาน
ทัศนคติที่ดีในการทางาน
(7) สามารถติ ดต่อสื่ อสารกับผู้ร่วมงาน ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเผยแพร่ และการแลกเปลี่ ย นความรู้มี ระบบเพื่ อ
และผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษาหรือบุคคลภายนอก
เป็นอย่างดี
(8) มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย บางรายวิ ช าอาจมี ก ารมอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาได้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
ภาษาต่ า งประเทศ และศั พ ท์ ท าง รวบรวมความรู้น าเสนอในชั้ น เรีย น และเผยแพร่ค วามรู้ร ะหว่ า ง
เทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึง นักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก ด้วยการใช้เทคโนโลยี
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็น สมัยใหม่
อย่างดี

2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
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2.1.1 ผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นาการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้น เรียนให้ ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิท ยาลั ย นักศึกษาต้องมี ความ
รับผิดชอบโดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ข องการเป็นผู้นากลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็น
ผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้ง
การจั ดกิ จ กรรมส่ งเสริ มคุ ณ ธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนั กศึ กษาที่ ท าดี ท าประโยชน์ แ ก่ส่ ว นรวม
เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
- การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลาที่มอบหมาย
และการเข้าร่วมกิจกรรม
- การมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
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- ปริมาณการทุจริตในการสอบ
- ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้แก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหา
ในงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นาการเรียนรูด้ า้ นความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์
ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของ
รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
การศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย และสอบปลายภาคเรียน
(2) รายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) แผนธุรกิจ หรือโครงการที่นาเสนอ
(4) การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
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(5) รายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการ
วิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนว
ทางการแก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเองเพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พฒ
ั นาการเรียนรูท้ ักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การประเมินจาก
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
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(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ ใน
ประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรียนรูท้ ักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานกับ
ผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) ประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล
และแปลความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
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(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มี ทั ก ษะในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ การท างานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ช าชี พ ได้
เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
ใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้ เครื่อ งมื อ การค านวณและเครื่อ งมื อ ทางวิศ วกรรม เพื่ อ ประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทั กษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์ เสมื อ นจริ ง และน าเสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เหมาะสม เรี ย นรู้เทคนิ ค การประยุก ต์ เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมิ น จากความสามารถจากการอธิ บ ายถึ ง ข้ อ จ ากั ด เหตุ ผ ลในการเลื อ กใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ด้านทักษะพิสยั
2.6.1 ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะพิสยั
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
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2.6.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรูท้ ักษะพิสยั
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากวิชา
ต่างๆ ที่ได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทาโครงงาน
(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะพิสยั
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสูร่ ายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4
ข้อ (2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่ผลการเรียนรู้
บางเรื่องก็ได้ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้

3.1

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
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(1)
(2)
(3)
(4)

เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้

ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบู ร ณาการความรู้เพื่ อ การศึ ก ษาปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลื อ กสื่ อ และเครื่ อ งมื อ ในการสื บ ค้ น เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผลและ
แปลความหมายรวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

ทักษะการวิเคราะห์

ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ความรู้

ทักษะทาง

ความสัมพันธ์

ปัญญา

ระหว่างบุคคล

เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ

และความรับผิดชอบ
1
GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

2

 
 
 
 
 





3

4

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4
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GE2200103 การอ่านภาษาอังกฤษ

 

 







แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

ทักษะ

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทาง

ความสัมพันธ์

ปัญญา

ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102

การฟังภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัติทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ์
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GE2300103 ระเบียบวิธีวิจยั
GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะทางสังคม                    
                   
GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

ทักษะการวิเคราะห์

ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ความรู้

ทักษะทาง

ความสัมพันธ์

ปัญญา

ระหว่างบุคคล

เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ

และความรับผิดชอบ
1
GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
GE2300108 อาเซียนศึกษา

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

               
               
  
 
  
 

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4
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GE2300109 สันติศึกษา
GE2400101 การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป
GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ
GE2400105 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ
GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ

 

 
 
 
 
 
 

















































 

 
 
 
 
 
 










    

    
 
    
    
      
      



















แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

ทักษะการวิเคราะห์

ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ความรู้

ทักษะทาง

ความสัมพันธ์

ปัญญา

ระหว่างบุคคล

เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ

และความรับผิดชอบ
1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4
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GE2500101 พลศึกษา
GE2810102 ลีลาศ
GE2500103 กีฬาประเภททีม
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
GE2500105 นันทนาการ
GE2600101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน













































































































































GE2600102 สถิติเบื้องต้น
GE2600103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

                   
                   

GE2700101 วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
GE2700102 สิง่ แวดล้อมและการจัดการทรัพยากร

                   
 
     ⚫          
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
 ความรับผิดชอบรอง

 ความรับผิดชอบหลัก

ทักษะการวิเคราะห์

ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ความรู้

ทักษะทาง

ความสัมพันธ์

ปัญญา

ระหว่างบุคคล

เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ

และความรับผิดชอบ
1
GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21
GE2810102 ศิลป์และศาสตร์ของการพัฒนาตนเองเพื่อ
การเข้าสู่อาชีพ
GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก
GE2810104 การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร์
GE2820102 วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
GE2820103 วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1

2

3

4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ
และ ซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ
องค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้ อขัดแย้งตามลาดับ
ความสาคัญ เคารพสิทธิและรับ ฟังความคิดเห็ นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณ ค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์ และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิช าการและวิช าชีพ และมี ความรับผิ ดชอบในฐานะผู้ ประกอบวิช าชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพื้นฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
(2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการที่สาคัญทั้งในเชิง ทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่
เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้
ทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ค วามรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม ในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนที่ ห ลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่
เหมาะสม
(2) สามารถเป็ น ผู้ ริ เริ่ ม แสดงประเด็ น ในการแก้ ไขสถานการณ์ เชิ งสร้ างสรรค์ ทั้ งส่ ว นตั ว และ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอานวย
ความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
(3) สามารถวางแผนและรั บ ผิ ดชอบในการพั ฒ นาการเรียนรู้ทั้ งของตนเองและสอดคล้ อ งกั บ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ
งานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อ
สังคม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
ทักษะพิสยั
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

4. ความสัมพันธ์

5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

ระหว่างบุคคลและ

การสือ่ สาร และการใช้

ความรับผิดชอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. ทักษะพิสยั
1

2

3

1) กลุม่ วิชาเฉพาะพืน้ ฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
ST2031101 แคลคูลัส 1 สาหรับวิศวกร

                        

ST2031102 แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร

                        

ST2031201 แคลคูลัส 3 สาหรับวิศวกร


ST2041103 เคมีสาหรับวิศวกร

ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร 
ST2051107 ฟิสิกส์ 1 สาหรับวิศวกร






















































































































   
   


ST2051108 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สาหรับ
วิศวกร

                           

ST2051109 ฟิสิกส์ 2 สาหรับวิศวกร
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ST2051110 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

                           

สาหรับวิศวกร

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบรอง
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

1

4. ความสัมพันธ์

5. การวิเคราะห์เชิง

ระหว่างบุคคลและ

ตัวเลข การสือ่ สารและการ

ความรับผิดชอบ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. ทักษะพิสยั

1

2

3

กลุม่ วิชาเฉพาะกลุม่ พืน้ ฐานทางวิศวกรรม
หลัก
EN2021101 กลศาสตร์วิศวกรรม
EN2031103 วัสดุวิศวกรรม

                    


EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
EN2071201 ความแข็งแรงของวัสดุ

EN2071202 ชลศาสตร์
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EN2071204 การสารวจ

                        

ST2031202 สมการเชิงอนุพันธ์

                        

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

1

4. ความสัมพันธ์

5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

ระหว่างบุคคลและ

การสือ่ สาร และการใช้

ความรับผิดชอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. ทักษะพิสยั

1

2

3

กลุม่ วิชาพื้นฐานเพิม่ ทักษะทางวิศวกรรม
EN2031101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1                            
กลุม่ วิชาบังคับวิศวกรรมหลัก
EN2071203 ปฏิบัติการชลศาสตร์

                          

EN2071205 ปฏิบัติการสารวจ

                          

EN2071206 วัสดุวิศวกรรมทางโยธาและ                           
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การทดสอบ
EN2071207 คอนกรีตเทคโนโลยี

                          
           



EN2072208 ทฤษฎีโครงสร้าง

   



EN2072309 ปฐพีกลศาสตร์

                        

EN2072310 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์

                        

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ความสัมพันธ์

5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

ระหว่างบุคคลและ

การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรับผิดชอบ
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

กลุม่ วิชาบังคับทางวิศวกรรมหลัก
EN2072311 การวิเคราะห์โครงสร้าง

                        

EN2072313 อุทกวิทยา

 





    



        

EN2072314 วิศวกรรมการก่อสร้างและ

 





    



        

6. ทักษะพิสยั

1

2

3
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การบริหาร
EN2072315 การออกแบบคอนกรีตเสริม
เหล็กและปฏิบัติ

 



   



       



  

                        

EN2072316 วิศวกรรมการทาง
EN2073317 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ
การทาง
EN2073318 วิศวกรรมฐานราก

  

EN2072319 การฝึกสารวจภาคสนาม
EN2072320 การประมาณและวิเคราะห์
ราคางานก่อสร้าง

    



           





           
   

                           
                        

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

EN2072421 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก
และไม้และปฏิบัติ
EN2072422 วิศวกรรมชลศาสตร์

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

1

4. ความสัมพันธ์

5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

ระหว่างบุคคลและ

การสือ่ สาร และการใช้

ความรับผิดชอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 





   



       

 





    



        

6. ทักษะพิสยั

1

2

3
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กลุม่ วิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม
EN2072312 การเตรียมโครงงาน
วิศวกรรมโยธา
EN2072423 โครงงานวิศวกรรมโยธา

   

                      

   

                      

กลุม่ วิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
EN2002301 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา

                        

EN2072401 สหกิจศึกษาสาหรับ
วิศวกรรมโยธา

                          

EN2072402 การฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา

                          

EN2072403 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา



        





    

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

2. ความรู้
1

2

3

4

3. ทักษะทางปัญญา
5

1

2

3

4

5

1

4. ความสัมพันธ์

5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

ระหว่างบุคคลและ

การสือ่ สาร และการใช้

ความรับผิดชอบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. ทักษะพิสยั

1

2

3
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กลุม่ วิชาเลือกทางวิศวกรรม
EN2013323 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
EN2073324 การสารวจเส้นทาง
EN2073325 วิศวกรรมประปาและ

                           
                        
                        

สุขาภิบาล
EN2073326 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง



EN2073327 การออกแบบอาคาร



   

  

       

           

   


 

EN2073328 ธรณีวิทยา

                        

EN2073329 น้าใต้ดินและการระบายน้า

                        

แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ

5. การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สาร และการใช้

6. ทักษะพิสยั
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เทคโนโลยีสารสนเทศ

ความรับผิดชอบ
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

1

กลุม่ วิชาเลือกทางวิศวกรรม
EN2073330 การจัดการสิ่งแวดล้อมและ
ความปลอดภัยในโครงการ

                        

ก่อสร้าง
EN2073331 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์
 
ในงานวิศวกรรมโยธา
EN2073332 การประเมินและตรวจสอบ
สภาพโครงสร้างเบือ้ งต้น
EN2073333 การตรวจสอบงานก่อสร้าง

 

 





 





 

                         
                         

2

3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 3 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาขณะกาลังศึกษา
2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ใน
ระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.1.2 ก าหนดให้ มี ก ารทวนสอบอย่ างน้ อ ยร้ อยละ 25 ของรายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในแต่ ล ะปี
การศึกษา
2.1.3 ประเด็นการทวนสอบ ให้ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
2.1.4 พิจารณาข้อสอบในการวัดผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ให้เป็นไปตามแผน
2.1.5 ดาเนินการทวนสอบหลังประกาศผลการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
2.1.6 จัดทารายงานผลการทวนสอบการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะการแก้ปัญหา
2.1.7 การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษา มี ก ารประเมิ น การสอนของผู้ ส อนโดยนั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จ การศึกษา
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจ ของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษา
และเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และ
คุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 การประเมิน จากบั ณ ฑิตที่ไปประกอบอาชีพในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตรเพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.5 มี การเชิญ ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ภ ายนอก และผู้ ป ระกอบการมาประเมิน หลั กสู ตรหรือเป็ น
อาจารย์พิเศษเพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องเรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 ข้อ 5 (ภาคผนวก ก)

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะนาแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษา
ต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวอาจารย์ ใ หม่ ใ ห้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจนโยบายของ
สถาบันอุดมศึกษาคณะและหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆตลอดจนการใช้และ
ผลิตสื่อการสอนเพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่ างประเทศ หรือการ
ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(3) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
(4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(5) สนับสนุนให้อาจารย์ จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้น
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
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(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพ
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาหนดการกากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ
หลั กเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณ ภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อให้ การจัดการศึกษามีประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบท
และวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายให้สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะ โดยใน
ระดั บ หลั กสู ต รมีก ารแต่งตั้งอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รท าหน้ าที่ บ ริห ารหลั กสู ต ร ให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานเป็นประจาทุกปี และพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
การดาเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลั ก สู ต รมี ก ารติ ด ตามคุ ณ ภาพของบั ณ ฑิ ต ตามมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ อย่ า งน้ อ ย 5 ด้ า น คื อ
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากข้อมูลป้อนกลับจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายด้าน ประกอบด้วย สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้ทาการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจา
ทุกปี และแจ้งผลการสารวจให้กับคณะได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอน
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3. นักศึกษา
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และมีความพร้อมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสาเร็จการศึกษา โดยการส่งเสริมพัฒ นานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน และมีกิจกรรม
การพัฒ นานั กศึกษาในรูป แบบต่างๆเพิ่มเติม ในการดาเนินงานคานึงถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่
อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมีการกาหนด
ระบบ กลไก เกี่ย วกับ การรั บ สมั ครอาจารย์เพื่ อให้ มีคุณ สมบัติต ามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตรที่ กาหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิช าชีพที่กาหนด นอกจากนั้ นยังจัดทาระบบการบริห าร
อาจารย์ ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามบริบทของหลักสูตร โดยให้คณาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
มห าวิท ยาลัย ให้ค วาม ส าคัญ กับ กระบ วน การอ อก แบ บ ห ลัก สูต ร เพื ่อ ให้ต อ บ ส น องต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกาหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อ
ครบวงรอบการศึกษา
หลั ก สู ต รให้ ค วามส าคั ญ กั บ อาจารย์ ผู้ ส อนในรายวิ ช า โดยค านึ ง ถึ ง ความรู้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะการเรียนรู้
หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินผู้เรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและสื่อสารสนเทศที่ มีความ
เพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของผู้ใช้บริการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้ งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม
การดาเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
ปีที่ 1
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
X
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
X
สาขา/สาขาวิชา
(3) มีร ายละเอีย ดของรายวิชา และประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ ามี ) ตามแบบ X

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา และประสบการณ์ ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพั ฒ นา/ปรับ ปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ก ารสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
ผ่านมา
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน
(9) อาจารย์ ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดั บ ความพึ งพอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
(14) บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
หมายเหตุ : X มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X
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หมวดที่ 8 การประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนารวมทั้ง
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
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2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถาม
หรือการสนทนากับกลุ่มนั กศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้ สอน และประเมินจากการเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้ อเสนอแนะ/ข้อ มูล จากการประเมิน ของนั กศึ กษา คณาจารย์ ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกลุ่มวิชาบังคับวิศวกรรม
ภาคผนวก ง ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
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ภาคผนวก ข
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. ๒๕๕๙
............................................
โดยที่เห็นสมควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อให้การจัดการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเป็นไปตามความใน
มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกาหนดให้มีการเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการ
เรียน พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งอื่นใดซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย หรือส่วนราชการที่ เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการในส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

130
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ของผู้เรียนที่เกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพหรือจากประสบการณ์การทางานมาประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดี รักษาการตามข้อบังคับนี้ ให้มีอานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับนี้
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๖ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๗ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพื่อดาเนินการเทียบโอนผล การ
เรียน ดังนี้
(๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ให้คณบดีแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับระดับ
การศึกษาและสาขาวิชาทีข่ อเทียบโอนจานวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ
(๒) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ
ข้อ ๘ คณะกรรมการเที ยบโอนผลการเรียน มีห น้ าที่ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนรู้และ
ประเมินความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
ข้อ ๙ ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียน ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และศึกษาอยู่
ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้ อ ๑๐ ค่ า ธรรมเนี ย มการเที ย บโอนผลการเรี ย นและหน่ ว ยกิ ต ให้ เป็ น ไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ การเทียบโอนผลการเรียน ให้อยู่ในอานาจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
หมวด ๒
การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง
การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่สานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(๒) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุม ไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจานวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย
(๓) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ค หรือ C (ผล
การศึกษาพอใช้) หรือค่าระดับคะแนน ๒.๐ หรือเทียบเท่า
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของ
จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
(๕) รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(๖) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา
ข้อ ๑๓ ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวัน
นั บ จากวันที่ผู้ ขอเที ยบโอนขึ้นทะเบี ยนเป็ นนั กศึ กษา มิ ฉะนั้ นให้ ถือว่าสละสิ ทธิ์และไม่ ประสงค์จะขอเที ยบโอน
ผลการเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
กรณีมเี หตุผลความจาเป็นไม่สามารถดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที่ ๒ ใน
ปีการศึกษานั้น
ข้อ ๑๔ ให้มีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้
(๑) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและ
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึก อักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอน
ให้ในใบแสดงผลการศึกษา
(๒) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ หากเป็นหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมและต้อง
ใช้ผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอน เพื่อนามาคิดค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits)
ไว้ส่วนท้ายรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๑๕ หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต ระหว่าง
การศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(๑) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(๒) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ต้องมีเนื้อหาสาระการเรียนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจานวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย
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(๓) รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่จะนามาเทียบโอนหน่วยกิตต้องมีระดับคะแนนไม่ต่ากว่า ข หรือ B
(ผลการศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน ๓.๐ หรือเทียบเท่า หรือได้รับระดับคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นที่พอใจ)
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของจานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
(๕) รายวิชาที่ ได้รับการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชื่อรายวิชา จานวนหน่วยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
(๖) นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษาและลงทะเบียน
เรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต
ข้อ ๑๖ ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคาร้องขอเทียบโอนพร้อมหลักฐานภายในสิบห้าวันนับ
จากวันที่ผู้ขอเทียบโอนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มิฉะนั้นให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะขอเทียบโอน ผล
การเรียน และให้ คณะกรรมการเทีย บโอนผลการเรียนดาเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๗ การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้
จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC”
(Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
หมวด ๓
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสูก่ ารศึกษาในระบบ
ส่วนที่ ๑
การเทียบโอนระดับปริญญาตรี
ข้อ ๑๘ หลั กเกณฑ์ การเที ย บโอนผลการเรีย น โดยการเที ยบโอนความรู้และให้ ห น่ ว ยกิ ตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้
(๑) วิ ธี ก ารประเมิ น เพื่ อ การเที ย บโอนความรู้ จ ะกระทาได้ โ ดยการทดสอบมาตรฐาน
การทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ และ
การประเมินแฟ้มสะสมงาน
(๒) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยโดย
รายวิชาหรือกลุ่ มวิชาที่เทียบโอนให้ เมื่อรวมกันแล้ วต้องมีจานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสี่ของจานวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร
(๓) การขอเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาหรือกลุ่มวิชาของสาขาวิชาใด ให้สาขาวิชานั้นเป็น
ผู้ ก าหนดวิธีก ารและการด าเนิ น การเที ย บโอน โดยการเที ย บโอนความรู้นั้ น ต้ อ งรับ ผลการประเมิ น เที ย บได้
ไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ คะแนน ค หรื อ C (ผลการศึ ก ษาพอใช้ ) หรื อ ค่ า ระดั บ คะแนน ๒.๐ จึ ง จะให้ นั บ จ านวน
หน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มวิชานั้น
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกไว้ส่วนบนของรายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา เว้นแต่หลักสูตรที่
มีองค์กรวิชาชีพควบคุม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกาหนดขององค์กรวิชาชีพนั้น
ข้อ ๑๙ การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
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(๑) หน่ วยกิ ตที่ ได้ จากการทดสอบมาตรฐานให้ บั นทึ กอั กษร “CS” (Credits from Standardized
Tests)
(๒) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CE”
(Credits from Examination)
(๓) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ
ให้บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(๔) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอักษร “CP” (Credits from Portfolio)
การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ให้บันทึกไว้ส่วนท้ายของรายวิชา
หรือกลุ่มวิชาที่เทียบโอนให้ เว้น แต่ห ลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม และต้องใช้ผลการเรียนประกอบการ
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้กาหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุ่มวิชาเพื่อนามาคิดค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยประจาภาค และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวิชา
ที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ส่วนที่ ๒
การเทียบโอนระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ ๒๐ หลั กเกณฑ์ การเที ย บโอนผลการเรีย น โดยการเที ยบโอนความรู้และให้ ห น่ ว ยกิ ตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู่ระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้
(๑) วิธีการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู้กระทาได้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี
ประกอบด้ว ยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ ไม่ ใช่ก ารทดสอบมาตรฐาน การสอบข้อ เขีย น การสอบ
สัมภาษณ์ การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ การประเมินแฟ้มสะสมงาน
การแสดงผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกาหนดวิธีการประเมินในรูปแบบอื่น
ก็ได้ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปรัชญาของแต่ละหลักสูตร
(๒) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิตให้ เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบ
ของจานวนหน่วยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไม่นับรวมหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ
(๓) การเที ย บโอนความรู้ ต้ องได้รับ ผลการประเมิ น เที ย บได้ ไม่ต่ ากว่าระดับ คะแนน B (ผล
การศึกษาดี) หรือค่าระดับคะแนน ๓.๐ ขึ้นไป จึงจะสามารถนับจานวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนได้
(๔) รายวิชาที่เทียบโอนให้ จะไม่นามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจาภาคและค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม
ข้อ ๒๑ ให้ ค ณะกรรมการเที ย บโอนผลการเรีย น ด าเนิ นการเที ยบโอนภายในภาคการศึ กษาแรก
ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ขอเทียบโอนได้ทราบจานวนรายวิชาที่เทียบโอนได้และรายวิชาที่ต้อง
ศึกษาเพิ่มเติมตามหลักสูตร
ข้อ ๒๒ การบันทึกผลการเทียบโอน ให้บันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้
(๑) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests)
(๒) หน่วยกิตที่ได้จากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอักษร “CE” (Credits
from Examination)
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(๓) หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ ให้
บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training)
(๔) หน่ ว ยกิ ต ที่ ได้ จ ากการประเมิ น แฟ้ ม สะสมงาน ให้ บั น ทึ ก อั ก ษร “CP” (Credits from
Portfolio)
การบั น ทึ ก ผลการเที ย บโอนตามวิธีก ารประเมิ น ในวรรคก่ อ น ให้ บั น ทึ กไว้ ส่ ว นบนของ
รายวิชาที่เทียบโอนให้ในใบแสดงผลการศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
ลาดับ

1
2
3

รหัสวิชา/รายวิชา

EN2071201 ความแข็งแรงของวัสดุ
EN2071202 ชลศาสตร์
EN2071204 การสารวจ

ทฤษฎี ปฏิบัติ
รวม
หน่วยกิต หน่วยกิต หน่วยกิต

3
3
3

0
0
0

3
3
3
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

EN2071203 ปฏิบัติการชลศาสตร์
EN2071205 ปฏิบัติการสารวจ
EN2071206 วัสดุวิศวกรรมทางโยธาและการทดสอบ
EN2071207 คอนกรีตเทคโนโลยี
EN2071208 ทฤษฎีโครงสร้าง
EN2071309 ปฐพีกลศาสตร์
EN2071310 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
EN2071311 การวิเคราะห์โครงสร้าง
EN2071312 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา
EN2071313 อุทกวิทยา
EN2071314 วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร
EN2071315 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและปฏิบัติ
EN2071316 วิศวกรรมการทาง
EN2071317 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง
EN2071318 วิศวกรรมฐานราก
EN2071319 การฝึกสารวจภาคสนาม
EN2071320 การประมาณและวิเคราะห์ราคางานก่อสร้าง
EN2072421 การออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้
EN2071324 การสารวจเส้นทาง
EN2071325 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
EN2071326 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
EN2071327 การออกแบบอาคาร
EN2071328 ธรณีวิทยา
EN2071331 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
รวม

0
0
0
2
3
3
0
3
0
3
3
3
3
0
3
0
3
3
3
3
3
3
3
2
58

3
3
3
3
0
0
3
0
1
0
0
3
0
3
0
1
0
3
0
0
0
0
0
2
11

1
1
1
3
3
3
1
3
1
3
3
4
3
1
3
1
3
4
3
3
3
3
3
3
69
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ภาคผนวก ง
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
โครงสร้างหลักสูตร

วัตถุประสงค์หลักสูตร

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553
หน่วยกิตรวม
143 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
105 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
1.เพื่อผลิตวิศวกรโยธาทีม่ ีความรู้ในการประกอบ
วิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธาในสาขาต่าง ๆ
เช่นวิศวกรรมปฐพี
วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรม
แหล่งน้าวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรม
สุขาภิบาล โดยสามารถนาความรูไ้ ปพัฒนาสังคม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อผลิตวิศวกรโยธาทีม่ ีความคิดริเริ่มในการทา
งาน มีกิจนิสัยในการค้นคว้าและปรับปรุงตนเองให้
ก้าวหน้าอยู่เสมอ สามารถแก้ปญ
ั หาด้วยหลักการ
และเหตุผลปฏิบตั ิงานด้วยหลักวิชาการที่มีการวาง
แผนและควบคุมอย่างรอบคอบซึ่งก่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ในการทางาน
3.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินยั

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หน่วยกิตรวม
148 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
112 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
1.เพื่อผลิตวิศวกรโยธา ที่มีความรู้และความเข้าใจใน
การประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา ในสาขา
ต่าง ๆ เช่ น วิศ วกรรมปฐพี วิศวกรรมโครงสร้าง
วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมแหล่ง
น้ า วิ ศ วกรรมบริ ห ารงานก่ อ สร้ า ง วิ ศ วกรรม
สุขาภิบาล โดยสามารถนาความรู้ไปประยุก ต์ใช้ใน
งานต่างๆ เช่นงานสารวจ ออกแบบ ควบคุมการ
ก่ อ สร้ าง และวางแผนโครงสร้ า งพื้ น ฐานในงาน
วิ ศ วกรรม โยธาเพื่ อพั ฒ นาสั ง คม ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อผลิตวิศวกรที่มีความรู้พร้อมที่จะติดตามความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนามาประยุกต์ ใช้ได้ด้วย
ตนเอง มีความสามารถในการทาวิจยั และสามารถ
ศึกษาปริญญาขั้นสูงต่อไป

143

รายการ
หมวดวิชาบังคับ

ความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ ความขยัน
หมั่นเพียร ความสานึกในจรรยาบรรณแห่งอาชีพ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมให้แก่บัณฑิตที่
เป็นวิศวกรโยธา

3. เพื่ อผลิตวิศวกรที่ มีความพร้อมทั้ งด้านความรู้ใน
วิ ชาชี พ มี คุ ณธรรม จริ ยธรรม ระเบี ยบวิ นั ย ความ
ซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต ในจรรยาบรรณของวิ ชาชี พ ความ
รับผิ ดชอบต่ อหน้ าที่ และสั งคมให้ แก่ บั ณฑิ ตที่ เป็ น
วิศวกรโยธา
4. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านปฏิบัติงานวิชาชีพ
มีมนุษย์สมั พันธ์สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและ
สามารถเอาไปใช้บูรณาการเพื่อประกอบอาชีพทาง
ด้านวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

04712311 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Reinforced Concrete Design) 3(3-0-6)

EN2072315 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
และปฏิบตั ิ (Reinforced Concrete design
and Practice)
4(3-3-6)
ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานพฤติกรรมขององค์อาคารที่
พื้นฐานพฤติกรรมขององค์อาคารที่รับแรงอัด
รับแรงอัด แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดหน่วง แรงดัด แรงบิด แรงเฉือน แรงยึดหน่วง และ
และพฤติกรรมร่วมของแรงเหล่านี้ ชนิดของ
พฤติกรรมร่วมของแรงเหล่านี้ ชนิดของน้าหนัก
น้าหนักบรรทุกผนังและกาแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก บรรทุก ผนังและกาแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก การ
การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี ออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี
หน่วยแรงใช้งานและวิธีกาลัง วิธีปฏิบัติการ
หน่วยแรงใช้งานและวิธีกาลัง วิธีปฏิบัติการฝึก
ออกแบบ
ออกแบบ
Study of fundamental behavior in thrust,
การฝึกปฏิบัติ
flexure, torsion, shear, bond and interaction
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารออกแบบคอนกรีต เสริ ม
among these forces, design of reinforced เหล็กและการทารายละเอียด
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concrete structural components by working
Basic fundamental behavior in thrust;
stress and strength design concepts, design flexure; torsion; shear; bond and
practice
interaction among these forces; design of
reinforced
concrete
structural
components by working stress and
strength design concepts; design practice
Practice
Practice in reinforced concrete design
and detailing
04713216 การบริหารงานก่อสร้าง
EN2072314 วิศวกรรมการก่อสร้างและ การ
(Construction Management) 3(3-0-6)
บริหาร (Construction Engineering and
Management)
3(3-0-6)
ระบบการวางโครงการก่อสร้าง การจัดองค์กร
ศึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารโครงการก่อสร้าง
การจัดองค์กรการก่อสร้าง การวางผังโครงการ การก่อสร้าง การวางผังโครงการ เทคโนโลยีการ
การวางแผนงานก่อสร้างด้วยวิธีCPM การบริหาร ก่อสร้างสมัยใหม่ การวางแผนงานก่อสร้างด้วย
วิธCี PM การบริหารทรัพยากร
การวัด
ทรัพยากร การวัดความก้าวหน้าของโครงการ
ความก้าวหน้าของโครงการ ความปลอดภัยในงาน
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบคุณภาพ
Study of project delivery systems, ก่อสร้าง ระบบคุณภาพ
Project delivery systems;
project organization, site layout, project
project organization; site
planning, critical path method (CPM), layout; project planning;
construction
resource
management,
progress modern
critical
path
measurement, construction safety, quality technology;
method (CPM); resource
systems
management;
progress
measurement; construction
safety; quality systems
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การฝึกอบรม

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบนั
ประวัติการทางาน

นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
อาจารย์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2545
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าคุณทหารลาดกระบัง, 2542
- ผู้ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Auditors) โดย
Transport System Center (TSC), University of South Australia
- In depth Crash Investigation Training Course โดย The Centre for
Automotive Safety Research, University of Adelaide, Australia
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02913242-4
E-mail: jedwanna@yahoo.com
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
พ.ศ. 2548–ปัจจุบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตาแหน่ง อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ผลงานทางวิชาการ
1. กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ และกิตติศักดิ์ ดวงปั้น. “การสืบสวนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเชิงลึก :
กรณี ศึกษาอุบัติเหตุรถบั ส 2 ชั้นพลิกคว่าบนถนนเพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ” การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 1, 23-24 สิงหาคม 2554,
กรุงเทพมหานคร.
2. กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ, ปิยะ เรืองรองลักขณา และนางสาวแพรวพรรณ รัตนะศิริ. “ลักษณะการชน
และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุของรถโดยสารขนาดใหญ่ ” การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 4 ; 14-16 ธันวาคม 2554 , โรงแรมชลจันทร์ พัทยา รีสอร์ท ,
จังหวัดชลบุรี.
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3. Krit J., Agachai S., Doungporn T., Sakda P. (2012) “The application of Stochastic Cell
Transmission Model: A Case Study on Bangplee-Suksawas Expressway, Thailand”
The 8 thAsia Pacific Conference Transportation and The Environment, Songkhla,
Thailand.
4. เอกชัย สุมาลี, กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ, ณัฐพล จันทร์แก้ว, สโรช บุญศิริพันธ์ และ ประพฤทธิ์ ตรี
อเนกพินิจ “ระบบตรวจจับ อุบั ติการณ์สาหรับรถบรรทุกวัตถุอันตรายที่ใช้เส้นทางพิเศษโดยใช้
ข้ อ มู ล GPS ร่ ว มกั บ ข้ อ มู ล ระบบ ITS แบบ Real time” การประชุ ม วิ ช าการวิ ศ วกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14-16 พฤษภาคม 2557, ขอนแก่น.
5. กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ, เอกชัย สุมาลี, ณัฐพล จันทร์แก้ว, สโรช บุญศิริพันธ์, และประพฤทธิ์ ตรีอเนก
พินิจ การออกแบบและพัฒนาระบบติดตามรถบรรทุกวัตถุอันตรายบนเส้นทางพิเศษ การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14-16 พฤษภาคม 2557, ขอนแก่น.
6. เอกชัย สุมาลี, ศักดิ์ดา พรรณไวย, กฤษณ์ เจ็ดวรรณะ,สโรช บุญศิริพันธ์ และไพริน เปลี่ยนไพร
“การออกแบบและพัฒนาสถาปัตยกรรมเชิงบูรณาการของระบบจราจรอัจฉริยะบนทางพิเศษ
กาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14-16
พฤษภาคม 2557, ขอนแก่น, กรุงเทพมหานคร.
7. Krit J., Woraluk S., Weerathep C. (2015) “The Study of the Efficiency of the Road
Safety Audit During Road Construction: Case Study of Highway 318 Trad-Hat Lek”
The 6 th RMUTP International Conference , Pullman Bangkok King Power, Bangkok,
Thailand.
8. Krit J., Weerathep C.(2015) “The Study of Engineering Properties of Asphalt (AC
60/70) Modified with Natural Rubber and Crumb Rubber” The 6 th RMUTP
International Conference , Pullman Bangkok King Power, Bangkok, Thailand.
9. Krit J., Weerathep C.(2015) “In-depth Safety Problems Analysis of Transit Van in
Thailand” The 6 th RMUTP International Conference , Pullman Bangkok King
Power, Bangkok, Thailand.
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ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นางขวัญชนก อุณทะอ่อน
อาจารย์

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
อบรมผู้ตรวจสอบประกันคุณภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02913242-4 ต่อ 4171
E-mail : Nicky_siit6@hotmail.com, Nicky_siit6@rmutp.ac.th
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.2555- ปัจจุบัน

การฝึกอบรม
สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบนั
ประวัติการทางาน

ผลงานทางวิชาการ
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1. U.Weesakul and K.Oonta-on., "Impact of climate change on annual rainfall over Eastern Riiver
Basin in Thailand : a warning signal for future industrial water supply", in The 4th
International Symposium on Engineering, Energy and Energy and Environment 8-10
November 2015, Thammasat University, Pattaya Campus,Thailand, pp.163-168.

ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ

นายสัจจะชาญ พรัดมะลิ
อาจารย์

การศึกษา

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี, 2545
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, 2537
ผู้ตรวจสอบอาคาร คณาจารย์นิเทศสหกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02913242-4 ต่อ 4173

การฝึกอบรม
สังกัดหน่วยงาน
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ตาแหน่งปัจจุบนั
ประวัติการทางาน

E-mail : Sajachan@gmail.com, Sajachan@rmutp.ac.th
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.2549- ปัจจุบัน
อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2546-2549

ผลงานทางวิชาการ
1. สัจจะชาญ พรัดมะลิ ประชุม คาพุฒและธวัชชัย อริยะสุทธิ “การใช้กากโดโลไมท์สาหรับเป็นมวลรวม

ในการผลิตภัณฑ์บล็อคประสาน : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันที่
28-30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา.

ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

นายธวัชชัย นวเลิศปัญญา
อาจารย์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549
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การฝึกอบรม

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบนั
ประวัติการทางาน

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2532
- การพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ข้อกาหนดมาตรฐานการออกแบบและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารควบคุม
เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 029132424 ต่อ 138
E-mail : Twc.naw@gmail.com
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิศวกรโยธา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2533-2542
อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2543-2547
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2548
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน

ผลงานทางวิชาการ
1. ธวัชชัย นวเลิศปัญญา และสุนันท์ มนต์แก้ว. การศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยในการ
ทางานก่อสร้างประเภทอาคาร. วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์ ปีที่ 6, ฉบับที่ 1 ,มิถุนายน พฤศจิกายน 2553.
2. สุนันท์ มนต์แก้ว และธวัชชัย นวเลิศปัญญา. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการ
ทางานก่อสร้างประเภทอาคาร. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16,
พฤษภาคม 2554.
3. สุนันท์ มนต์แก้ว และธวัชชัย นวเลิศปัญญา. การศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยในการ
ทางานก่อสร้างประเภทอาคาร. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16,
พฤษภาคม 2554.
4. สุนันท์ มนต์แก้ว และธวัชชัย นวเลิศปัญญา. ผลิตภาพแรงงานของงานเสาเข็มเจาะระบบแห้ง.
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, พฤษภาคม 2557.
5. สุนันท์ มนต์แก้ว ธวัชชัย นวเลิศปัญญา และวรรณวิทย์ แต้มทอง. ผลิตภาพแรงงานของงาน
ฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
พ.ค. – ส.ค. 2558.
6. สุนันท์ มนต์แก้ว ธวัชชัย นวเลิศปัญญา และวรรณวิทย์ แต้มทอง. ผลกระทบของมาตรการ
ความปลอดภัยในงานก่อสร้างต่อผลิตภาพของงานฉาบปูนผนัง.วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558.
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ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การฝึกอบรม
สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบนั
ประวัติการทางาน

นายสุนันท์ มนต์แก้ว
อาจารย์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2549
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์, 2534
- การควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้าง ม.เกษตรศาสตร์
- การตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 029132424 ต่อ 138
E-mail : Sunun_mon613@hotmail.co.th
อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาจารย์ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2541-2547
อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน

ผลงานทางวิชาการ
1. ธวัชชัย นวเลิศปัญญา และสุนันท์ มนต์แก้ว. การศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยในการ
ทางานก่อสร้างประเภทอาคาร. วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์ปีที่ 6, ฉบับที่ 1 ,มิถุนายน พฤศจิกายน 2553.
2. สุนันท์ มนต์แก้ว และธวัชชัย นวเลิศปัญญา. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการ
ทางานก่อสร้างประเภทอาคาร. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16,
พฤษภาคม 2554.
3. สุนันท์ มนต์แก้ว และธวัชชัย นวเลิศปัญญา. การศึกษาระบบการจัดการความปลอดภัยในการ
ทางานก่อสร้างประเภทอาคาร. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16,
พฤษภาคม 2554.
4. สุนันท์ มนต์แก้ว และธวัชชัย นวเลิศปัญญา. ผลิตภาพแรงงานของงานเสาเข็มเจาะระบบแห้ง.
การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19, พฤษภาคม 2557.
5. สุนันท์ มนต์แก้ว ธวัชชัย นวเลิศปัญญา และวรรณวิทย์ แต้มทอง. ผลิตภาพแรงงานของงาน
ฉาบปูนผนังภายนอกอาคาร. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม – สิงหาคม 2558.
6. สุนันท์ มนต์แก้ว ธวัชชัย นวเลิศปัญญา และวรรณวิทย์ แต้มทอง. ผลกระทบของมาตรการ
ความปลอดภัยในงานก่อสร้างต่อผลิตภาพของงานฉาบปูนผนัง.วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลาปาง ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558.

154

ประวัตแิ ละผลงานของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ นามสกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
การศึกษา

การฝึกอบรม

สังกัดหน่วยงาน

ตาแหน่งปัจจุบนั
ประวัติการทางาน

นายจักรพันธ์ แสงสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต, 2543
อุตสาหกรรมกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2534
1. เทคโนโลยีการก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ในประเทศไทย
2. การทดสอบแบบไม่ทาลายสาหรับการประเมินสภาพของโครงสร้างคอนกรีต
3. การประยุกต์ใช้โปรแกรม SAP2000 เพื่อการออกแบบอย่างมืออาชีพ
4. การออกแบบอาคารสูง และอาคารต้านทานแผ่นดินไหว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรศัพท์ 02913242-4 ต่อ 171
E-mail : chak_sn@hotmail.com, chakkarphan@rmutp.ac.th
หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พ.ศ.2550- ปัจจุบัน
อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2545-2547
อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา พ.ศ. 2545-2548
- ผู้ควบคุมงานอาคารเรียนรวม 9 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2556-ปัจจุบัน
- ผู้ควบคุมงานอาคารเรียน 6 ชั้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
- Project Manager (Bangna Residence) : BLM group, 2539-2542
- วิศวกรโครงการป้องกันน้าท่วมชายฝั่งภาคตะวันออก จ.สมุทรปราการ ,2538-39
- TPI Concrete : Project Manager, พ.ศ. 2536-2538
- Siam Cement Group (SCG) : Civil Engineer, พ.ศ. 2531-2535

ผลงานทางวิชาการ
1.C.Sangsuwan and H.Supphachai., "Assessment for Measure Corrosion Rate of Steel in Concrete
using Hybrid Controller Power Supply by Linear Polarization Resistance", International
Journal of Arts & Sciences (IJAS2011), University of Freiburg Germany, 2011
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2. C.Sangsuwan, and S.Sujjavanichn "Effects of moderate calcium oxide fly ash on
expansion of mortar bar due to Thai reactive aggregates", German-Thai Symposium on
Nanoscience and nanotechnology (GTSNN2011), Nakhon Ratchasima, Thailand, 2011
3. S.Sujjavanich, C.Sangsuwan, "Efficiency of lignite fly ash on expansion control of alkali
aggregate reaction ", The 5th ACF Asian Concrete Federation International Conference,
Pattaya, Chonburi, Thailand, 24-26 October 2012
4. C.Sangsuwan and S.Suppachai, “Signal Measurement on the Corrosion Rate of the steel
In Concrete Using Linear Polarization Resistance”World Scientific and Engineering
Academiy and Society” Proceeding of the 6th International Confernce on Finite
ifference, Finite Elements, Finite Volumes, Vouliagmeni, Athens, Greece, May 14-16,
2013
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ภาคผนวก ฉ
คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
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คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
กรรมการที่ปรึกษา
1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า เมฆเกรียงไกร
3. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
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นายมนตรี รัตนวิจิตร
4. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ฤทธิ์ทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สกุล ห่อวโนทยาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ผู้แทนกรรมการพัฒนาหลักสูตรจากสภาวิศวกร
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
3. ดร.สาเนียง องคสุพันธ์กุล
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา
4. ดร.สุธรรม โรจนเมฆา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.สาเริง รักซ้อน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ ศาลายา
6. นายจักรพันธ์ จันทรัศมี ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท เท็นคอนเซ้าส์แท้นส์ จากัด
กรรมการดาเนินงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ ถิ่นพระบาท
2. นายกฤษณ์ เจ็ดวรรณะ
3. นายธวัชชัย นวเลิศปัญญา
4. นายสุนันท์ มนต์แก้ว
5. นายสัจจะชาญ พรัดมะลิ
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปัจจุบันได้เริ่มจัดการเรียนการสอนในปี พ.ศ.2553 และได้ทาการปรับปรุง
หลักสูตร ในปีพ.ศ.2559 เพื่อให้มีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการศึกษาโดยวัตถุประสงค์ของการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มุ่งมั่นที่จะผลิตวิศวกรโยธาในสาขาวิศวกรรมโยธาด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น
วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมแหล่งน้า วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมบริหารงาน
ก่อสร้างและวิศวกรรมโยธาอื่นๆ ที่มีความรู้มีความชานาญในการออกแบบโครงสร้างการควบคุมการก่อสร้าง
การจัดระบบการขนส่ง การพัฒนาแหล่งน้าและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จาเป็นพร้อมทั้งต้องมีทักษะและมี
ความสามารถในวิชาชีพเฉพาะเป็นอย่างดี
ตลอดจนมีจรรยาบรรณที่ดีและมีจิตสานึกที่จะพัฒนาสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุงนี้ได้จัดทาให้ทันสมัยเหมาะกับงานวิศวกรรม
โยธาในปัจจุบัน ประกอบด้วยหลักสูตรการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คุณสมบัติ
ของผู้เข้ารับการศึกษา รายชื่อและคุณวุฒิของคณาจารย์ของโครงสร้างหลักสูตร และแผนการศึกษาตลอด
หลักสูตร
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