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(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
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คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วจิัยและนวัตกรรม



 

 

 

 

 

คำนำ 

 

        หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ไดทำการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อใหมีการพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการศึกษา โดยวัตถุประสงคของ

การปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธามุงมั่นที่จะผลิตวิศวกรโยธาในสาขาวิศวกรรมโยธาดานตาง ๆ 

ที่เก่ียวของ เชน วิศวกรรมโครงสราง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมขนสง วิศวกรรมแหลงน้ำ วิศวกรรมสำรวจ 

วิศวกรรมบริหารงานกอสรางและวิศวกรรมโยธาอ่ืน ๆ ที่มีความรู มีความชำนาญในการออกแบบโครงสราง 

การควบคุมการกอสราง การจัดระบบการขนสง การพัฒนาแหลงน้ำและระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่จำเปน

พรอมทั้งตองมีทักษะและมีความสามารถในวิชาชีพเฉพาะเปนอยางดี ตลอดจนมีจรรยาบรรณที่ดีและมีจิตสำนึก

ที่จะพัฒนาสรางความเจริญกาวหนาใหแกประเทศชาติ  

 

 

                     

      คณะวิศวกรรมศาสตร 

                                                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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หมวดที่ 8   การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 107 

 

ภาคผนวก 

  

 ภาคผนวก ก ขอบังคบัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ 2560   

ภาคผนวก ข ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

                วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ 2559  

ภาคผนวก ค ตารางสรุปการปรับปรงุหลักสูตร        

109 

 

123 

 

131 

 ภาคผนวก ง  ตารางความสัมพันธของรายวิชาในหลักสูตรกับเนื้อหาความรูและ

องคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒสิาขาวิชา 

137 

 ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรและ 

                อาจารยประจำหลักสูตร 

141 

 ภาคผนวก ฉ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 157         
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รายละเอียดของหลักสูตร   

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 

     

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะ/ศูนย                                คณะวิศวกรรมศาสตร  (ศูนยพระนครเหนือ) 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร    

               รหัสหลักสูตร  25531941101297 

 ภาษาไทย  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 

2.  ชื่อปรัชญาและสาขาวิชา   

 ชื่อเต็ม (ไทย)          วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

 ชื่อยอ (ไทย)  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)         Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 

 ชื่อยอ (อังกฤษ)          B. Eng. (Civil Engineering) 

3.   วิชาเอก (ถามี)  

- 

4.  จำนวนหนวยกติที่เรียนตลอดหลักสูตร 

148     หนวยกิต              

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

5.3 ภาษาที่ใช 

การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 

      5.4 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาตางชาติที่มีความสามารถดานภาษาไทยในระดับ

เกณฑที่ดี 

มคอ.2 
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5.5 ความรวมมือกบัสถาบันอื่น 

เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

5.6 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2564 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

              สภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 

              ในการประชุมครั้งที ่4/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564 

สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุมครั้งท่ี 4/2564 วันท่ี 21 เมษายน 2564 

              เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 

7.   ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

         หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี        

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 ในปการศึกษา พ.ศ. 2566 

8.   อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายประเภท 

ท้ังนี้ลักษณะของงาน ประเภท และขนาด ตองเปนไปตามที่ระบุไวในกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ อาชีพที่นาสนใจไดแก 

1)  วิศวกรโยธาในสายงานตางๆ ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดแก โครงสราง ปฐพี ขนสง 

สำรวจ แหลงน้ำ และบริหารงานกอสราง  โดยมีความสามารถ จำลอง-ออกแบบ-วิเคราะหงาน

วิศวกรรมโครงสราง ประมาณราคา ควบคุมงานกอสราง การวางโครงการ เปนตน 

2)  นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เก่ียวของในหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

3)  วิศวกรฝายขาย ฝายเทคนิค หรืองานบริการทางดานวิศวกรรมโยธา 

4)  ประกอบอาชีพอิสระที่เก่ียวของกับงานวิศวกรรมโยธา เชน เจาของกิจการ บริษัทรับเหมา

กอสราง เปนตน 
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9. ชื่อ ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน, พ.ศ 

1 นายพงษศักดิ์  

วิวัฒนโรจนกุล 

 

อาจารย ปร.ด. 

 

 

 

M.Eng. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา

และเทคโนโลยี 

 

 

Structural 

Engineering 

วิศวกรรมโยธา 

และเทคโนโลยี 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ

สิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2561 

Asian Institute of 

Technology, 2553 

สถาบันเทคโนโลยี 

นานาชาติสิรนิธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2551 

2 นายกฤษดา เสือเอี่ยม 

 

อาจารย ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วศ.ม. 

 

 

วศ.บ. 

การจัดการ 

เทคโนโลยี 

การจัดการ 

เทคโนโลยีอาคาร 

วิศวกรรมและ 

การบริหาร 

การกอสราง 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนคร, 2556 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 

2553 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี, 2545 

 

มหาวิทยาลัยรังสิต, 2538 

3 นางสาวขวัญชนก  

อุนทะออน  

  

อาจารย วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 

 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2547 

สถาบันเทคโนโลยี 

นานาชาติสิรนิธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2544 

4 นายสัจจะชาญ พรัดมะลิ 

 

อาจารย วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 

 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี, 2545 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย, 

2537 
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ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สำเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน, พ.ศ 

5 นายณัชพงศพล คงชะสิงห 

 

อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 

6 นายจักรพันธ  

แสงสุวรรณ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วศ.ม. 

อส.บ. 

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมกอสราง 

มหาวิทยาลัยรังสิต, 2543

มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2534 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

คณะวิศวกรรมศาสตร ศูนยพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทร. 02-836-300 โทรสาร 02-585-9175 www.eng.rmutp.ac.th 

11.   สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

  11.1 สถานการณทางเศรษฐกิจ  

  ปจจุบันโครงสรางเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้นซึ่งเปน

ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ ทศวรรษท่ีผานมาการเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในมิติของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และ

เศรษฐกิจหมุนเวียน ภาครัฐใหความสำคัญกับการลงทุนและใชประโยชนจากการขนสงทางรางและทาง

น้ำใหมากขึ้น รวมไปถึงพัฒนาระบบขนสงและโครงขายการขนสงสินคาทางถนน ทางราง และทางน้ำ

อยางเปนระบบ และมีการใหบริการที่ไดมาตรฐาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพดานโลจิสติกส แกไขปญหา

การขาดแคลนพลังงาน และเปนการลดตนทุนดานโลจิสติกส ในขณะท่ีความเขาใจดานเทคโนโลยีและ

การนำองคความรูทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมยังมีนอย ทำใหบุคลากรทุกสาขา

วิชาชีพในประเทศไทยตองเผชิญกับสภาวการณของการแขงขันจากผูประกอบการวิชาชีพของ

ตางประเทศ จึงจำเปนอยางย่ิงที่ตองพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรการศึกษาใหอยูในระดับที่สามารถ

แขงขันไดเปนอยางดี เห็นไดจากการสรางรถไฟความเร็วสูงที่ประเทศไทยรวมมือกับประเทศจีน โดยใช

ผูรับเหมาและความรูจากประเทศจีน ดังนั้นวิศวกรรุนใหมตองบูรณาการความรูดานวิศวกรรมโยธากับ

สาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ และพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมใหม ๆ เพ่ือเพิ่ม

ศักยภาพและเปนที่ตองการของตลาดแรงงานในปจจุบันและอนาคต 

11.2 สถานการณทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยจากเดิมมีลักษณะเปนครอบครัวใหญ ปจจุบันมีแนวโนมที่

ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ความสัมพันธในครอบครัวระบบเครือญาติลดลง หนาที่การอบรมเลี้ยงดูบุตร 

หรือการขัดเกลาทางสังคมลดลง การถดถอยของคุณธรรมและจริยธรรม สถาบันการศึกษามีการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางการผลิตบุคคลเขาสูอาชีพและตลาดแรงงานที่ขาดแคลนมากขึ้น เหลานี้สงผลให

เกิดปญหาดานคุณภาพของประชากร การปลุกฝงของสถาบันการศึกษาใหผูเรียนไดพัฒนาดานคุณธรรม
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และจริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ มีความคิดวิจารณญาณที่จะเปนหลักในการปรับตัวเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมไทยจึงเปนสิ่งท่ีจำเปนอยางย่ิง 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 และยุทธศาสตร

ชาติ 20 ป  

  ประเทศไทยยังคงประสบปญหาดานคุณภาพ ไดแก คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา คุณภาพ

บริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข ความเหลื่อมล้ำในสังคม นอกจากนี้การลดลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และปญหาสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมอยางรวดเร็ว ภาวะขยะลนเมือง การบริหาร

จัดการนำ้ท่ียังไมเปนระบบโครงขายที่สมบูรณ ความเสี่ยง และผลกระทบท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศผัน

ผวนมีความรุนแรงมาก ทำใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจำเปนตองยึดกรอบแนวคิด

และหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ไดแกการนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การสนับสนุนและสงเสริมใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม พรอมทั้งใหการสนับสนุน

และสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และการพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี

ความสุข จากการขยายตัวทางดานภาคอุตสาหกรรมการกอสรางซึ่งเปนเหตุผลหลักที่สำคัญทำใหเกิดการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและของภูมิภาคเอเชีย สงผลใหเกิดการลงทุนทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศของภาคเอกชนมีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น สังเกตไดจากขอมูลทางสถิติของจำนวนโรงงาน

อุตสาหกรรมการกอสรางที่ประกอบกิจการใหมและปริมาณเงินลงทุนที่ไดรับอนุญาตใหดำเนินการ

ประกอบกิจการใหมภายในประเทศซึ่งมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนมาตลอด ในสวนของภาครัฐจึงมีความจำเปนที่

จะตองลงทุนในระบบโครงสรางพ้ืนฐานตางๆเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจทำใหความตองการ

บุคลากรทางดานวิศวกรรมโยธาเพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมโยธาเพื่อผลิต

วิศวกรโยธาใหสอดคลองตอความตองการของประเทศและของภูมิภาคทั้งในดานการพัฒนาและการวิจัย

จึงมีความจำเปนอยางย่ิง  

12.  ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

           จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกมีผลใหการพัฒนาหลักสูตร จึงเนนไปที่การผลิต

บุคลากรทางดานสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคสามารถปรับตัวไดในสังคมท่ีมี

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และสอดคลองกับความตองการของสังคมเปนผูที่

ใฝศึกษาหาความรูเพิ่มเติม และเมื่อจบการศึกษาไปแลวก็จะทำหนาที่วิศวกรโยธาไดเปนอยางดีและ

สามารถแขงขันกับทุกประเทศไดอยางเทาเทียม 

12.2  ความเกี่ยวของกับพันธะกิจของมหาวิทยาลัย 

          พันธกิจหลักท่ีสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คือมีความตองการ

ผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จึงมุงใหผูเรียนเปนบัณฑิตท่ีสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห สามารถแกปญหา



6 
 

และทำงานไดจริง มีคุณธรรม มีจริยธรรมในวิชาชีพ ชวยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมของ

ทองถ่ินและของประเทศ รวมทั้งในการมุงสูความเปนเลิศในดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอไปใน

อนาคต 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

มี 2 สวน ประกอบดวย 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย      

13.1.2 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพใชเรียนรวมกันของคณะวิศวกรรมศาสตร 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  

ไมม ี

13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอ่ืนที่ เกี่ยวของ      

ดานเนื้อหาสาระ  การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสำคญัและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา 

ผลิตบุคลากรทางดานวิศวกรรมโยธาที่มีองคความรูทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ เทาทัน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถนำศาสตรการเรียนรูตาง ๆ มาประยุกตใชในการ

ทำงานของตนเองหรือรวมกับผูอื่นไดอยางสรางสรรค และเหมาะสม พรอมดวยคุณธรรมจริยธรรมใน

งานอาชีพ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในระยะยาว และตอบสนองความตองการ

ของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการกอสราง วิศวกรโยธาจึงเปนบุคลากรหลักในการพัฒนา

ประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจึงไดเปดสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อผลิตบุคลากรทางดานวิศวกรรมโยธาที่สามารถนำองคความรูตาง ๆ มา

ประยุกตใช และไขปญหาในงานวิศวกรรมโยธาไดอยางเปนรูปธรรม  

 1.2 ความสำคัญ 

   ผลิตวิศวกรโยธาที่ มีความรูทักษะและความสามารถในวิชาชีพวิศวกรรมโยธาเปนอยางดี 

ตลอดจนมีจรรยาบรรณที่ดีท่ีจะสรางความเจริญกาวหนาใหแกประเทศชาติใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

 1.3 วัตถุประสงค 

  1.3.1 เพ่ือผลิตวิศวกรโยธาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ ซื่อสัตยสุจริต 

มีความเสียสละ และทําหนาที่เปนพลเมืองดีรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม 

          1.3.2 เพ่ือผลิตวิศวกรโยธาที่มีความรูในศาสตรที่เก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประ

ยุกตใชศาสตรดังกลาว อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงข้ึน

ไปได 

 1.3.3 เพื่อผลิตวิศวกรโยธาที่มีความใฝรู ในองคความรู และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง

พัฒนาอยางตอเนื่อง และพัฒนาองคความรูท่ีตนมีอยูใหสูงขึ้นไปเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา

สังคม และประเทศชาติ 

          1.3.4 เพื่อผลิตวิศวกรโยธาที่คิดเปนทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแก

ไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

          1.3.5 เพื่อผลิตวิศวกรโยธาที่ีมีมนุษยสัมพันธและทัศนคติที่ดี มีทักษะการประสานงานหรือการ

ทำงานรวมกับผูอ่ืน และสามารถบรหิารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม 

          1.3.6 เพื่อผลิตวิศวกรโยธาที่ีมีความสามารถในการติดตอสื่อสารท้ังภาษาไทย ภาษาตางประเทศ 

และศัพททางเทคนิค รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

 ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐาน

ตามที่ สป.อว. กำหนด 

กำหนด 

 

 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิท่ีกำหนด 

 ติดตามประเมินผลหลักสูตร

อยางสม่ำเสมอ 

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

 

 รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

 ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของ

อุตสาหกรรมและ 

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 

 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน

ความตองการของสถาน 

ประกอบการดานอุตสาหกรรม

การกอสราง 

 

 รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ

สถานประกอบการ 

 ความพึงพอใจในทักษะความรู

ความสามารถในการทำงานของ

บัณฑิต 
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หมวดที ่3  ระบบการจดัการศึกษา การดำเนนิการและโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1  ระบบ 
          การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึกษาในปี
การศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ 
   (1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16 สัปดาห์ 
รวมทัง้เวลาสำหรับการสอบด้วย 
   (2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16 
สัปดาห์รวมทั้งเวลาสำหรับการสอบด้วย 

    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
          การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Semester) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ 
ใช้เวลาศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสำหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

    1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
          - 
2. การดำเนินการหลักสูตร 
  2.1  วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน  
          ภาคการศึกษาที่  1  มิถุนายน -   ตุลาคม  
         ภาคการศึกษาที่  2  พฤศจิกายน -   มีนาคม  
         ภาคการศึกษาฤดูร้อน  มีนาคม  -   พฤษภาคม 
          รอบปกติ   จันทร์ – ศุกร์   เวลา 08.00 – 16.00 น. 
          รอบสมทบ จันทร์ – ศุกร์   เวลา 17.00 – 21.00 น.              
                        เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ซ่ึงในบางวันและบางรายวิชา 

อาจมีการเรียนการสอนถึง 20.00 น. 

 2.2  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เรียนวิชาในหมวดคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ไมน้อยกวา 12 และ 6 หนวยกิต ตามลำดับ) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
2.3  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา  

1) เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ 
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2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (สป.อว.) 

2.4 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

จากการศึกษาใน มคอ.7 ของปการศึกษาที่ผานมาพบวาปญหาการปรับตัวจากการเรียนใน

ระดับมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ มาเปนการเรยีนที่มีรูปแบบแตกตางไป จากเดิมท่ีคุนเคย 

มีสังคมกวางขึ้น ตองดูแลตนเองมากขึ้น มีกิจกรรมท้ังในหองและนอกหองเรียนท่ีนักศึกษาตองสามารถ

จัดแบงเวลาใหเหมาะสม อีกทั้งนักศึกษาอาจขาดทักษะวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และกลศาสตร  

2.5 กลยุทธในการดำเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

 2.5.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนำการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียน และ

การแบงเวลา               

 2.5.2 มอบหมายหนาที่อาจารยที่ปรึกษาใหแกอาจารยทุกคน ทำหนาที่สอดสองดูแลตักเตือนให

คำแนะนำแกนักศกึษา 

  2.5.3 จัดสอนเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และกลศาสตร ในชวงภาคการศึกษา

ฤดูรอน กอนเปดภาคการศึกษาที่ 1 ของปแรก ใหกับนักศึกษาทุกคนที่สนใจ 

    2.6  แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

  2.6.1 จำนวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา (ภาคปกติ ) 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปท่ี  1 50 50 50 50 50 

ชั้นปท่ี  2 - 50 50 50 50 

ชั้นปท่ี  3 - - 50 50 50 

ชั้นปท่ี  4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

คาดวาจะจบการศกึษา - - - 50 50 

    2.6.2 จำนวนนักศึกษาท่ีจะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา (ภาคสมทบ) 

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปที่  1 20 20 20 20 20 

ชั้นปที่  2 - 20 20 20 20 

ชั้นปที่  3 - - 20 20 20 

ชั้นปที่  4 - - - 20 20 

รวม 20 40 60 80 80 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - 20 20 
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    2.7 งบประมาณตามแผน 

  2.7.1  งบประมาณรายรับภาคปกติ  (หนวย : บาท)  

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

คาบำรุงการศึกษาแบบเหมาจาย

15,000บาท/ภาคเรยีน/คน 

1,500,000 3,000,000 4,500,000 6,000,000 6,000,000 

เงนิงบประมาณแผนดิน     

3,000 บาท/ป/คน 

150,000 300,000 450,000 600,000 600,000 

รวมรายรับ 1,650,000 3,300,000 4,950,000 6,600,000 6,600,000 

   2.7.2 งบประมาณรายจายภาคปกติ  (หนวย :บาท)  

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก.  งบดำเนินการ      

1. คาใชจายบุคลากร   2,400,000 2,544,000  2,696,640 2,858,438 3,029,945 

2. คาใชจายดำเนินงาน  350,000 700,000 1,050,000 1,400,000 1,400,000 

3. ทุนการศกึษา  - - - - - 

4. รายจายระดบั

มหาวิทยาลัย  
600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 

รวม (ก) 3,350,000 3,244,000 3,746,640 4,258,438 4,429,945 

ข.  งบลงทนุ      

     คาครภุัณฑ  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวม (ข) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวม (ก) + (ข) 3,850,000 3,744,000 4,246,640 4,725,438 4,929,945 

จำนวนนักศึกษา 50 100 150 200 200 

รายจายตอหัวนักศึกษา 77,000 37,440 28,310 23,627 24,650 

         2.7.3  งบประมาณรายรับภาคสมทบ  (หนวย : บาท)  

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

คาบำรุงการศึกษาแบบเหมาจาย

25,000บาท/ภาคเรยีน/คน 

1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 

รวมรายรับ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 4,000,000 
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 2.7.4 งบประมาณรายจ่ายภาคสมทบ (หน่วย : บาท)   

หมวดเงนิ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก.  งบดำเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร  - - - - - 
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน  715,000 1,270,000 1,825,000 2,380,000 2,380,000 
3. ทุนการศึกษา  - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  250,000 500,000 750,000 1,000,000 1,000,000 

รวม (ก) 965,000 1,770,000 2,575,000 3,380,000 3,380,000 
ข.  งบลงทุน      
    ค่าครุภัณฑ์  500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รวม (ข) 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 
รวม (ก) + (ข) 1,465,000 2,270,000 3,075,000 4,380,000 4,380,000 

จำนวนนักศึกษา 20 40 60 80 80 
รายจ่ายต่อหัวนักศึกษา 73,250 56,750 51,250 54,750 54,750 

   2.8   ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน  

                       ระบบการศึกษาแบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
        ระบบการศึกษาแบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก 
                       ระบบการศึกษาแบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
         แบบอ่ืนๆ…………………….. 

2.9   การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

            นักศึกษาที่เคยเรียนในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาอ่ืนในระดับอุดมศึกษามาก่อน เมื่อเข้า
ศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนผลการเรียนได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข) 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร            148    หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

                    โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา ดังนี้  

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต 

ก.1  กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต 

ก.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต 

ก.3  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  6 หนวยกิต 

ก.4  กลุมวิชาพลศกึษาและนันทนาการ  2 หนวยกิต 

ก.5  กลุมวิชาคณติศาสตรและวิทยาศาสตร   3 หนวยกิต 

ก.6  กลุมวิชาบูรณาการ  4 หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 112 หนวยกิต 

       ข.1  กลุมวิชาบังคับทางวิทยาศาสตร 

             องคความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 

20 หนวยกิต 

       ข. 2 กลุมวิชาบังคบัทางวิศวกรรมศาสตร                          72 หนวยกิต 

           ข.2.1 องคความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 26 หนวยกิต 

           ข.2.2 องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 46 หนวยกิต 

       ข. 3 กลุมวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 4 หนวยกิต 

       ข. 4 กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 7 หนวยกิต 

       ข. 5 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม   9 หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
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 - รหัสวิชาประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขจำนวน 9 ตัว ดังนี้ 

 

AA X XX X X XX

ลําดับวิชาในกลุม (0 – 99)

ชั้นปที่ควรศึกษา

กลุมวิชา

สาขาวิชา

ระดับการศึกษา

คณะ

นก. (ท -ป - น)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา

ชั่วโมงปฏบิัติ

ชั่วโมงทฤษฎี

หนวยกิต

เชน  LA2011101     ST2012201    BA2013204     EN2052207 

รหัสคณะ           EN  คณะวิศวกรรมศาสตร (Faculty of Engineering) 

ระดับการศึกษา  2    ปริญญาตรี    

รหัสสาขาวิชา 07  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

กลุมวิชา          1      กลุมวิชาบังคับทางวิทยาศาสตร  

2      กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร    

3      กลุมวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 

4      กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 

5      กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

รหัสหนวยกิต   3(3-0-6) หมายถึง หนวยกิต (ทฤษฎี–ปฏิบัติ– ศึกษานอกเวลา) 
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หมวดศึกษาท่ัวไป กำหนดรหัสวิชาดังนี้ 

- รหัสวิชาประกอบดวยตัวอกัษรภาษาอังกฤษและตัวเลขจำนวน 9 ตัว ดังนี้ 
 

GE X XX X X XX

ลาํดับวิชาในกลุม (0 – 99)

ชั้นปท่ีควรศึกษา

สภาพรายวิชา

กลุมวิชา

ระดับการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

นก. (ท -ป - น)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา

ชั่วโมงปฏิบัติ

ชั่วโมงทฤษฎี

หนวยกิต

กลุมวิชา   10  กลุมวิชาภาษาไทย    20  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

 30  กลุมวิชาสังคมศาสตร    40  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 50  กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  60  กลุมวิชาคณิตศาสตร 

 70  กลุมวิชาวิทยาศาสตร    80  กลุมวิชาบูรณาการ 

      81  กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร  82  กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร 

สภาพรายวิชา       0  วิชาไมบังคับ               1   วิชาบังคับ  

ระดับการศึกษา    1   อนุปริญญา      2   ปริญญาตรี 

เชน  GE2100101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication)   3(3-0-6)   
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รายวิชาในหลักสูตร 

ก. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต ประกอบดวย 

 ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย   3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6) 

GE2100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ (Thai for Business 

Communication) 

3(3-0-6) 

GE2100103 ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ (Thai for Presentation) 3(3-0-6) 

GE2100106 
การสรรคสรางภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต (Language Creativity for 

Life Development) 

3(3-0-6) 

ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English) 3(3-0-6) 

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ (English for Careers) 3(3-0-6) 

GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ (English Reading) 3(3-0-6) 

GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening) 3(3-0-6) 

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation) 3(3-0-6) 

GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese) 3(3-0-6) 

GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร (Chinese for Communication) 3(3-0-6) 

GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู  (English for Learning) 3(3-0-6) 

GE2200109 ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  

(English Communication Skills) 

3(3-0-6) 

GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในที่สาธารณะและการโตวาที 

(English for Public Speaking and Debate) 

3(3-0-6) 

GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน (English for Online Business) 3(3-0-6) 

GE2200112 ภาษาอังกฤษผานวรรณกรรมในสื่อ (English via Media Literature) 3(3-0-6) 

GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร  (English from Movies) 3(3-0-6) 

GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture) 3(3-0-6) 
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ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย  

(Social Dynamics and Modernity)  

3(3-0-6) 

GE2300102 มนุษยสัมพันธ  (Human Relations)  3(3-0-6) 

GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)   3(3-0-6) 

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)  3(3-0-6) 

GE2300108 อาเซยีนศึกษา (ASEAN Studies)  3(3-0-6) 

GE2300110 การพัฒนาคณุภาพชีวิตและความอยูดี มีสุข     

(Quality of Life and Well-Being Development)                                                         

3(3-0-6) 

 

GE2300111 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  

(The King’s Philosophy to Sustainable Development)  

3(3-0-6) 

GE2300112 ชุมชนศึกษา (Community Studies) 3(3-0-6) 

GE2300113 วัยใส ใจสะอาด  (Youngster with Good heart)  3(3-0-6) 

GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป  (General Psychology)   3(3-0-6) 

GE2400103 ไทยศึกษา (Thai Studies) 3(3-0-6) 

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ  (Personality Development) 3(3-0-6) 

GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน   

(Human Behavior and Self-Development)  

3(3-0-6) 

GE2400109 ทักษะการรูสารสนเทศ (Information Literacy Skills)  3(3-0-6) 

GE2400110 จิตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน  

(Mental Wisdom for Self-Development)  

3(3-0-6) 

ก.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  2  หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

GE2500101 พลศกึษา (Physical  Education) 1(0-2-1) 

GE2500102 ลีลาศ (Social Dance) 1(0-2-1) 

GE2500103 กีฬาประเภททีม (Team  Sports) 1(0-2-1) 

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports) 1(0-2-1) 

GE2500105 นันทนาการ (Recreation) 1(0-2-1) 

GE2500106 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย            

(Martial Art with Thai Boxing) 

1(0-2-1) 



18 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

GE2500107  การฝกดวยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (Weight Training for Health)  1(0-2-1) 

GE2500108 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ (Jogging for Health) 1(0-2-1) 

ก.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  3  หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

GE2600101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน (Fundamental Mathematics)               3(3-0-6) 

GE2600102 สถิตเิบ้ืองตน (Introduction to Statistics)               3(3-0-6) 

GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน (Mathematics in Daily Life)       3(3-0-6) 

GE2600104 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ   

(Data Analysis Using Statistical Package Program)                           

3(3-0-6) 

GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน  (Science in Daily Life) 3(3-0-6) 

GE2700102 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 

(Environment and Resource Management) 

3(3-0-6) 

GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี  (Life and Technology)           3(3-0-6) 

GE2700104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  

(Science and Disruptive Technology)   

3(3-0-6) 

GE2700105 การใชชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  (Green Living) 3(3-0-6) 

ก.6 กลุมวิชาบูรณาการ  4  หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

GE2810101 โลกในศตวรรษที่ 21  (World in 21st Century) 2(2-0-4) 

GE2810102 การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ (Self-Development for Careers) 2(2-0-4) 

GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)                    2(2-0-4) 

GE2810104 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ  

(Exercise and Sports for Health)   

2(2-0-4) 

GE2810105 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ (Activities for Health)                         2(2-0-4) 

GE2810106 จิตอาสาและการปองกันสาธารณภัย  

(Volunteer Spirit and Disaster Prevention)                    

2(2-0-4) 

GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสรางสรรคของมนุษย  

(Human Innovative and Creative Design Thinking)                       

2(2-0-4) 

GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร (I Love RMUTP) 2(2-0-4) 
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กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร (Miscellaneous  Mathematics)                  2(2-0-4) 

GE2820102 วิทยาศาสตรกับการดำรงชีวิต (Science for Living)       2(2-0-4) 

GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 

(Material and Application in Daily Life)                                

2(2-0-4) 

GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแกปญหา   

(Thinking Decision Making and Problem Solving)                       

2(2-0-4) 

GE2820105 การเปลี่ยนผานสูเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือความย่ังยืน   

(The Transition to Green Technology for Sustainability) 

4(4-0-8) 

GE2820106 ทรัพยสินทางปญญาเพื่ออุตสาหกรรมสีเขียว 

(Intellectual Property for Green Industry) 

4(4-0-8) 

ข. รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  112   หนวยกิต 

ข.1 กลุมวิชาบังคับทางวิทยาศาสตร  

     องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 20  หนวยกิต ประกอบดวย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

ST2031101 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร  

(Calculus 1 for Engineers) 

3(3-0-6) 

ST2031102 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร  

(Calculus 2 for Engineers) 

3(3-0-6) 

ST2031201 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร  

(Calculus 3 for Engineers) 

3(3-0-6) 

ST2041103 เคมีสำหรับวิศวกร  

(Chemistry for Engineers) 

3(3-0-6) 

ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสำหรบัวิศวกร  

(Chemistry for Engineers Laboratory) 

1(0-2-1) 

ST2051107 ฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร  

(Physics 1 for Engineers) 

3(3-0-6) 

ST2051108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร  

(Physics 1 for Engineers Laboratory) 

1(0-2-1) 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

EN2071101 ความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกรรมโยธา 

(Probability and Statistics for Civil Engineering) 

3(3-0-6) 

 ข.2 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร                             72 หนวยกิต 

        ข.2.1 องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 26 หนวยกิต ประกอบดวย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN2021101 กลศาสตรวิศวกรรม  

(Engineering  Mechanics) 

3(3-0-6) 

EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม  

(Engineering Drawing) 

3(2-3-4) 

EN2031103 วัสดุวิศวกรรม  

(Engineering Materials) 

3(3-0-6) 

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  

(Computer Programming) 

3(2-2-5) 

EN2072201 ความแข็งแรงของวัสดุ  

(Strength  of  Materials) 

3(3-0-6) 

EN2072202 การสำรวจ  

(Surveying) 

3(3-0-6) 

EN2072203 ปฏิบัติการสำรวจ  

(Surveying  Practice) 

1(0-3-2) 

EN2072204 การฝกสำรวจภาคสนาม 

(Surveying  & Field Camp) 

1(0-40-0) 

EN2072205 ธรณีวิทยา  

(Geology) 

3(3-0-6) 

EN2072306 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 

(Computer  Application  in  Civil  Engineering 

3(2-2-5) 

* วิชาทางวิศวกรรมศาสตร (วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมและวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม) มีหนวยกิต รวมไมนอยกวา 72 หนวยกิต ในระบบ

ทวิภาค 
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ข.2.2 องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 46 หนวยกิต 

1) กลุมที่ 1 วิศวกรรมโครงสราง  19 หนวยกิต ประกอบดวย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

EN2072207 ทฤษฎีโครงสราง   

(Theory  of  Structures) 

4(3-3-6) 

EN2072208 คอนกรีตเทคโนโลยี  

(Concrete  Technology) 

3(2-3-4) 

EN2072209 วัสดุวิศวกรรมทางโยธาและการทดสอบ  

(Civil Engineering Materials and Testing) 

1(0-3-2) 

EN2072310 การวิเคราะหโครงสราง  

(Structural  Analysis) 

3(3-0-6) 

EN2072311 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและปฏิบัติ  

(Reinforced  Concrete  Design and Practice) 

4(3-3-6) 

EN2072412 การออกแบบโครงสรางเหล็กและไมและปฏิบัต ิ

(Steel and  Timber  Design and Practice) 

4(3-3-6) 

 
 

2) กลุมที 2 วิศวกรรมการกอสรางและการจัดการ   3 หนวยกิต ประกอบดวย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN2072413 

 

วิศวกรรมการกอสรางและการบริหาร   

(Construction Engineering and Management) 

3(3-0-6) 

 
 

3) กลุมที่ 3 วิศวกรรมขนสง    7 หนวยกิต ประกอบดวย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

EN2072314 วิศวกรรมการทาง  

(Highway  Engineering) 

3(3-0-6) 

EN2072315 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง 

(Highway  Materials  Testing Laboratory) 

1(0-3-0) 

EN2072416 วิศวกรรมขนสง 

(Transportation Engineering)                                              

3(3-0-6) 
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4) กลุมที่ 4 วิศวกรรมแหลงน้ำ    10 หนวยกิต ประกอบดวย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

EN2072217 ชลศาสตร  

(Hydraulics) 

3(3-0-6) 

EN2072218 ปฏิบัติการชลศาสตร  

(Hydraulic  Laboratory) 

1(0-3-2) 

EN2072319 วิศวกรรมชลศาสตร  

(Hydraulic  Engineering) 

3(3-0-6) 

EN2072320 อุทกวิทยา   

(Hydrology) 

3(3-0-6) 

 

5) กลุมที่ 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณี    7 หนวยกิต ประกอบดวย 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

EN2072321 ปฐพีกลศาสตร  

(Soil  Mechanics) 

3(3-0-6) 

EN2072322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร   

(Soil  Mechanics  Laboratory) 

1(0-3-0) 

EN2072323 วิศวกรรมฐานราก 

(Foundation  Engineering) 

3(3-0-6) 

 

 ข.3 กลุมวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม                              4 หนวยกติ ประกอบดวย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN2073301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา  

(Civil  Engineering  Pre-Project) 

1(1-0-2) 

EN2073402 โครงงานวิศวกรรมโยธา  

(Civil  Engineering  Project) 

3(0-6-3) 
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 ข.4 กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ                         7 หนวยกิต ประกอบดวย 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN2002301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  

(Preparation for Cooperative Education) 

1(0-2-1) 

EN2074401  สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโยธา 

 (Cooperative Education for Civil Engineering)              

6(0-40-0) 

      ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธาซึ่ งเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ.2553  

หรือมติของคณะกรรมการประจำหลักสูตรใหลงทะเบียนวิชาการฝกงานทางวิศวกรรมโยธาและหัวขอ

พิเศษทางวิศวกรรมโยธา          

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

 EN2074402  การฝกงานทางวิศวกรรมโยธา           

 (Civil Engineering Practice)                                    

3(0-40-0) 

EN2074403 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา           

 (Special Topic in Civil Engineering)                                    

3(3-0-6) 

     

     ข.5 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม  9 หนวยกิต  ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้  

 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN2031101 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 1  

(Basic Engineering Training)  

3(1-6-2) 

EN2075301 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง  

(Pre-stressed  Concrete  Design) 

3(3-0-6) 

EN2075302 การออกแบบอาคาร  

(Building  Design) 

3(3-0-6) 

EN2075303 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสรางเบ้ืองตน 

(Introduction to Structural Condition Evaluation and 

Investigation) 

3(3-0-6) 

EN2075304      การตรวจสอบงานกอสราง    

(Construction Inspection)                                                  

3(3-0-6) 

EN2075305 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล  

(Water Supply and Sanitary Engineering) 

3(3-0-6) 
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนวยกิต 

EN2075306 น้ำใตดินและการระบายน้ำ 

(Ground  Water  and  Drainage) 

3(3-0-6) 

EN2075307 วิศวกรรมการระบายน้ำและการออกแบบ 

(Drainage Engineering and Design)                                                 

3(3-0-6) 

EN2075308 การสำรวจเสนทาง 

(Route Surveying) 

3(2-3-4) 

EN2075309 วิศวกรรมจราจร 

(Traffic Engineering)                                       

3(3-0-6) 

EN2075310 การวางแผนการขนสงเขตเมือง 

(Urban Transportation Planning)                                       

3(3-0-6) 

EN2075311 โครงสรางพ้ืนฐานระบบราง 

(Rail Infrastructure)                                                  

3(3-0-6) 

EN2075312 การประมาณและวิเคราะหราคางานกอสราง  

(Construction Cost Estimation and Analysis) 

3(3-0-6) 

 

EN2075313 การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโครงการกอสราง  

(Environment and Safety Management of Construction 

Projects) 

3(3-0-6) 

EN2075314 สมการเชิงอนุพันธ  

(Differential Equation) 

3(3-0-6) 

EN2075315 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมโยธา 

(Engineering Economics) 

3(3-0-6) 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

แผนการเรียนปกติและสมทบ 

ปที่  1 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษานอกเวลา 

GE22001xx วิชากลุมภาษาตางประเทศ 3 3 0 6 

GE2xxxxxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 3 3 0 6 

GE2xxxxxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร     3 3 0 6 

GE250010x วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ        1 0 2 1 

ST2031101 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 3 0 6 

ST2051107 ฟสิกส 1  สำหรับวิศวกร 3 3 0 6 

ST2051108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร 1 0 2 1 

EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม 3 2 3 4 

รวม 20 17 7 36 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  24 
 

ปที่  1 /ภาคการศึกษาที่ 2 
หนวย

กิต 
ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษานอกเวลา 

GE22001xx วิชากลุมภาษาตางประเทศ 3 3 0 6 

GE2xxxxxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร     3 3 0 6 

GE250010x วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ     1 0 2 1 

ST2031102 แคลคูลสั 2 สำหรับวิศวกร 3 3 0 6 

ST2041103 เคมีสำหรับวิศวกร 3 3 0 6 

ST2041104 ปฏิบัตกิารเคมีสำหรับวิศวกร 1 0 2 1 

EN2021101 กลศาสตรวิศวกรรม 3 3 0 6 

EN2071101 ความนาจะเปนและสถิติสำหรับ

วิศวกรรมโยธา 

3 3 0 6 

รวม 20 18 4 38 

 

 

 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  22 
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ปท่ี  2 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษานอกเวลา 

GE22001xx วิชากลุมภาษาตางประเทศ 3 3 0 6 

GE281010x วิชากลุมบูรณาการดานสังคมศาสตร     2 2 0 4 

ST2031201 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร 3 3 0 6 

EN2031103 วัสดุวิศวกรรม 3 3 0 6 

EN2072201 ความแข็งแรงของวัสดุ 3 3 0 6 

EN2072205 ธรณวีิทยา 3 3 0 6 

EN2072217 ชลศาสตร 3 3 0 6 

EN2072218 ปฏิบัติการชลศาสตร 1 0 3 2 

รวม 21 20 3 42 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  23 
 

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษานอกเวลา 

GE22001xx วิชากลุมภาษาตางประเทศ 3 3 0 6 

GE282010x กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร     2 2 0 4 

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  3 2 2 5 

EN2072202 การสำรวจ 3 3 0 6 

EN2072203 ปฏิบัตกิารสำรวจ 1 0 3 2 

EN2072207 ทฤษฎีโครงสราง 4 3 3 6 

EN2072208 คอนกรีตเทคโนโลยี  3 2 3 4 

EN2072209 วัสดุวิศวกรรมทางโยธาและการ

ทดสอบ 

1 0 3 2 

รวม 20 15 14 35 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  29 
 

ปที่ 2 /ภาคการศึกษาฤดูรอน หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษานอกเวลา 

EN2072204 การฝกสำรวจภาคสนาม 1 0 40 0 

รวม 1 0 40   0 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  40 

ฝกภาคสนามไมนอยกวา 80 ช่ัวโมง 
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ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษานอกเวลา 

GE210010x วิชากลุมภาษาไทย 3 3 0 6 

EN2072306 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงาน

วิศวกรรมโยธา 

3 2 2 5 

EN2072310 การวิเคราะหโครงสราง 3 3 0 6 

EN2072314 วิศวกรรมการทาง 3 3 0 6 

EN2072315 ปฎิบัติการทดสอบวัสดุการทาง 1 0 3 0 

EN2072321 ปฐพีกลศาสตร 3 3 0 6 

EN2072322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1 0 3 0 

xxxxxxxxx วิชาชีพเลือกเสรี 1  3 x x x 

รวม 20 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  xx 

 

ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษานอกเวลา 

EN2073301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 1 0 2 

EN2072311 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและ

ปฏิบัติ 

4 3 3 6 

EN2072319 วิศวกรรมชลศาสตร 3 3 0 6 

EN2072323 วิศวกรรมฐานราก 3 3 0 6 

EN2072320 อุทกวิทยา   3 3 0 6 

EN20xxxxx วิชาเลือกทางวิศวกรรม 1  3 x x x 

xxxxxxxxx วชิาชีพเลือกเสรี 2 3 x x x 

รวม 20 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  xx 
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ปที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษานอกเวลา 

EN2002301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1 0 2 1 

EN2072412 การออกแบบโครงสรางเหล็กและไม 

และปฏิบัต ิ

4 3 3 6 

EN2072413 วิศวกรรมกอสรางและการบริหาร 3 3 0 6 

EN2072416 วิศวกรรมขนสง 3 3 0 6 

EN2073402 โครงงานวิศวกรรมโยธา 3 0 6 3 

EN20xxxxx วิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม 2  3 x x   x 

EN20xxxxx วิชาชีพเลือกทางวิศวกรรม 3  3 x x x 

รวม 20 x x   x 

ช่ัวโมง / สัปดาห  =  xx 

 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  40 

 

3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือสิ้นปการศึกษา 

ชั้นป รายละเอยีด 

1 นักศึกษารูหลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติ คลอบคลุมศาสตรทางดาน ศิลปะ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2 นักศึกษาเขาใจหลักการ ทฤษฎี และการใชเครื่องมือ อยางถูกตองเปนข้ันตอน 

ครอบคลุมทั้งวิชาวิศวกรรมพ้ืนฐาน และวิศวกรรมหลัก 

3 นักศึกษาสามารถแกไขปญหา คำนวณ และคนหาจุดบกพรอง ในงานวิศวกรรมโยธาได

อยางถูกตอง 

4 นักศึกษาสามารถ วางแผน ออกแบบ หรือวิเคราะหปญหาดานวิศวกรรมโยธาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความรับผิดชอบในวิชาชีพดานคุณธรรมจริยธรรม 

  

 

 

ปที่ 4 /ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษานอกเวลา 

EN2074401 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโยธา 6 0 40 0 

 รวม 6 0 40 0 
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3.1.6 คำอธิบายรายวิชา     

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

       ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย 

 

GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Thai for Communication  

การใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน

ประเภทตาง ๆ 

Thai language usage; language and communication; listening; speaking, 

reading, and writing skills 

 

GE2100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Thai for Business Communication  

การใชภาษาไทย ความรูทั่วไปและแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารธุรกิจ การเขียนจดหมาย

ธุรกิจประเภทตาง ๆ  การเขียนสมัครงาน การเขียนบันทึกและรายงานทางธุรกิจ การเขียนโครงการทางธุรกิจ 

Thai language usage; general knowledge and concept of business 

communication; writing business letters; application writing; memo and business report 

writing; project proposal writing 

 

GE2100103 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ 3(3-0-6) 

 Thai for Presentation  

พ้ืนฐานการนำเสนอ การใชภาษาในการนำเสนอ รูปแบบและวิธีการนำเสนอ เทคนิค

การนำเสนอที่ดี การเลือกใชเครื่องมอืในการนำเสนอ 

Basic of presentation; language usage for presentation; presentation 

formats and methods; effective presentation techniques; choosing presentation tools 

 

GE2100106 การสรรคสรางภาษาเพื่อพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 Language Creativity for Life Development  

การฟงอยางพิเคราะห การเลือกสรรและเรียบเรียงถอยคำใหเหมาะความ การจับ

ประเด็นสำคัญ รูเทาทันการอาน การเขียนมุงสรรคสรางงานใหมและการปรับใชนวัตกรรมเพ่ือนำเสนอ 

Analytical listening; word selection and sorting words; reading comprehension 

and discretion; writing to create new work, and applying innovation to present 



30 
 

 ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

 

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค                    3(3-0-6) 

 Technical English  

การใชภาษาอังกฤษที่เก่ียวเนื่องกับวิชาชีพ  คำศัพทและสำนวนเก่ียวกับวิชาชีพ 

ใจความสำคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจำแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ 

การบรรยายกระบวนการ ความสัมพันธของเหตุและผล 

English usage for careers in technical fields; technical terms and work-

related expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; 

instructions; process description; cause and effect relationship 

 

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ                  3(3-0-6) 

 English for Careers  

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคนในสถาน

ประกอบการ การนัดหมายทางธุรกิจ การนำเสนอผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสินคาและ

บริการ การตอวาและการแกปญหาขอรองทุกข การรายงานความกาวหนาของการดำเนินงาน 

English communication in various careers; meeting people in the 

workplace; making an appointment in business; giving presentations about company 

performance; describing products and services; making and dealing with complaints; 

reporting progress on work 

 

GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Reading  

การใชพจนานุกรมออนไลน การเดาความหมายของคำศัพทจากบรบิท โครงสรางของ

ประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน เทคนิคการอาน ทักษะการอานจับใจความและสรุปใจความ

สำคัญ   

Using online dictionaries; guessing meaning from context; sentence 

structures; components of reading comprehension; reading techniques; reading for 

main ideas and summarizing    
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GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ                   3(3-0-6) 

 English Listening  

การฟงภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน การฟงบทสนทนา การ

ฟงระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคำถาม ทักษะการฟงเพ่ือจับใจความและเทคนิคการฟง 

English listening skills in various situations in daily life; listening to 

dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas 

and listening techniques 

 

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Conversation  

การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณตาง ๆ ใหถูกตองและเหมาะสม  การทำ

ความรู จ ักและการสรางความคุ น เคย การเล ือกซื ้อส ินคา การบอกที ่ตั ้งและท ิศทาง การใช 

ภาษาอังกฤษในรานอาหาร การใชภาษาอังกฤษในโรงแรม การเดินทางทองเท่ียว 

Conversation in various situations; getting acquainted; going shopping; 

asking for locations and directions; eating out; staying in a hotel; traveling 

 

GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Chinese  

ระบบพินอิน  การทักทายและการแนะนำตัว  การใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลและ

สมาชิกในครอบครัว  การบอกกิจวัตรประจำวัน  การซื้อของและการสั่งอาหาร  และการถามทาง 

Pinyin system; greetings and introductions; talking about personal 

information and family members; talking about daily routines; shopping and ordering 

food; asking for directions   

 

GE2200107 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  

การออกเสียง คำศัพทและสำนวนภาษาจีนที ่ใชในชีวิตประจำวัน การสนทนา

โตตอบ การเขียนจดหมายโตตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

Phonetic; vocabulary; and expression used in daily life; dialogue, 

correspondence; writing e-mail   
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GE2200108 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู 3(3-0-6) 

 English for Learning  

การใชสำนวนและโครงสรางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ไดแก

การทักทายและการแนะนำตัว การบรรยายบุคคลสิ่งของ สถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต การ

บรรยายเหตุการณ และการคาดการณในอนาคต 

English usage of expressions and structures for daily communication; 

greetings and introductions; describing people; describing things; describing places; 

describing past events; describing future plans and predictions 

 

GE2200109 ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

 English Communication Skills  

การพัฒนาทักษะการฟง  การพูด  การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารไดถูกตองตามสถานการณตาง ๆ การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป การกำหนด

เงื่อนไข การหาขอมูลในสื ่อออนไลน การแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสาร การให

คำแนะนำ 

Development of basic skills for listening, speaking, reading, and writing 

in various situations; comparison; general instructions; conditions; searching for online 

information; exchanging opinions and information; giving advice 

 

GE2200110 ภาษาอังกฤษเพื่อการพูดในท่ีสาธารณะและการโตวาที  3(3-0-6) 

 English for Public Speaking and Debate  

ภาษาอังกฤษสำหรับการพูดในที่สาธารณะและการโตวาที ประวัติความเปนมาของ

การพูดในที่สาธารณะ สวนประกอบสำคัญของการพูด  การประยุกตใชเทคนิคการพูด และสัทอักษร

สากล เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะและการนำเสนอในที่สาธารณะ 

English for public speaking and debate; history of public speaking; 

essential components of speech; application of speaking techniques and the 

International Phonetic Alphabets (IPA); technology for public speaking and public 

presentation 
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GE2200111 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจออนไลน       3(3-0-6) 

 English for Online Business  

ภาษาอังกฤษที่เนนใหผู ประกอบธุรกิจสามารถสื ่อสารและทำธุรกิจผานระบบ

ออนไลนโดยเฉพาะการติดตอกับลูกคาชาวตางชาติ โดยใชคำศัพท  สำนวน  โครงสรางไวยากรณใน

ดานการนำเสนอสินคา การโฆษณาสินคา การติดตอภาษาอังกฤษผานระบบสังคมออนไลน การทำ

ธุรกรรมออนไลน  การขายของออนไลนและกลยุทธการขายของออนไลน 

English for entrepreneurs in communicating and running online 

business, especially in contacting foreigners using vocabulary, expressions, and 

grammatical structures in these aspects; product presentation; product advertisement; 

social network communication; online banking; and strategies in online sales 

 

GE2200112 ภาษาอังกฤษผานวรรณกรรมในสื่อ 3(3-0-6) 

 English via Media Literature  

การใชภาษาอังกฤษในวรรณกรรมส่ือตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน เพลงและภาพยนตร 

ละคร สื่อสังคมออนไลน และขอมูลตามกระแสสังคม การตระหนักรูทางสังคมในการใชสื่อสังคม

ออนไลน 

English usage for media literature in daily life; songs and movies; soap 

opera; social media and current social trends; social awareness 

 

GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร 3(3-0-6) 

 English from Movies        

สำนวนและสแลงภาษาอังกฤษจากภาพยนตร การออกเสียง วัจนภาษาและอวัจน 

ภาษา บริบททางวัฒนธรรมตาง ๆ รวมถึงการนำไปใชในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

English idioms and slangs from movies; pronunciation; verbal and 

nonverbal communications; various culture contexts; and applying for daily life 

 

GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Language and Culture  

หลักการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในฐานะเปนภาษาสากล การสื่อสารโดยการ

ใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา วัฒนธรรมจากคนหลากหลายเชื้อชาติ การสื่อสารระหวางวัฒนธรรมที่

คลายคลึงกันและแตกตางกัน หลักมารยาทสากลในการสื่อสาร หลักการสื่อสารในบริบทตาง ๆ การ

ประยุกตใชภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมดวยความคิดเชิงสรางสรรค 
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Principles in using English in communication as an international 

language; verbal and nonverbal communication; culture from people in different 

countries and nationalities; intercultural communication in similarities and differences; 

principles in intercultural manners in communication; principles in communication in 

different contexts; applying English language and culture with creative thinking 

 

 ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย 3(3-0-6) 

 Social Dynamics and Modernity  

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม โครงสรางสังคมและสถาบัน ความทันสมัย 

และกระแสโลกาภิวัตน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หนาที่พลเมือง 

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมือง ปญหาสังคมและการแกไข 

Modern sociological concepts and theories; social structure and 

institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political 

development; civics; democracy and participation in politics; social problems and 

solutions 

 

GE2300102 มนุษยสัมพันธ                         3(3-0-6) 

 Human Relations  

ที่มาและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ  พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย 

แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธในองคการ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย 

หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ 

Background and Significance of 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    

ที่มาและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอน

และการออกแบบวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลการวิจัย 

การตีความและการนำเสนอขอมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย 
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Background and Significance of the Study; objectives and types of 

research; research process and design; sampling and data collection; data analysis; data 

interpretation and presentation; research report writing 

 

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ        3(3-0-6) 

 Law and Professional Ethics  

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน 

จริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม 

Professional laws; professional ethics; human rights; ethics and social 

responsibility 

 

GE2300108 อาเซียนศึกษา                           3(3-0-6) 

 ASEAN Studies  

กำเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน) ปฏิญญา การ

ประชุมสุดยอดและกฎบัตรอาเซียน ความรวมมือในการพัฒนาเสาหลักอาเซียน รัฐสมาชิกอาเซียน

และประเทศคูเจรจา ความสำคัญของการอยูรวมกันในภูมิภาคอาเซียน 

Founded of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN); 

declaration of the Summit and the ASEAN Charter; development of ASEAN pillars; 

member states and dialogue countries; importance of coexistence in the ASEAN region 

 

GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดี มีสุข 3(3-0-6) 

 Quality of Life and Well-Being Development  

ความหมายของคุณภาพชีวิต แนวคิดและทฤษฎีที ่เกี ่ยวของ ตัวชี ้ว ัดในการวัด

คุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตกับการทำงานและความสุข ทักษะชีวิตเพื ่อความสำเร็จในอาชีพ การ

ตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น การจัดการกับอารมณและความเครียด การคิดวิเคราะห

ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค 

Quality of life definition; concepts and theories; indicators for measuring 

quality of life; work and happiness; life skills for career success; self-esteem and other-

esteem; dealing with emotions and stress; critical thinking and creative problem solving 

 

 

 

 



36 
 

GE2300111 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy to Sustainable Development  

การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลัก 

ธรรมาภิบาล การบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาที ่ยั ่งยืน ปญหา ผลกระทบและวิกฤติการ

พัฒนาในสังคมไทยและสังคมโลก การประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Economic development; philosophy and concepts of sufficiency 

economy; good governance; risk management; sustainable development; problems, 

impact and development crisis in Thai and global societies; application of the 

sufficiency economy philosophy for sustainable development 

 

GE2300112 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 

 Community Studies  

การศึกษาชุมชนแบบบูรณาการ เศรษฐกิจ ส ังคม ประวัต ิศาสตร การเม ือง 

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น การรูสารสนเทศทางเทคโนโลยี คุณภาพชีวิตในสังคมเมือง และทิศ

ทางการพัฒนาอยางยั่งยืน 

Integrated community study; economy, society, history, politics, culture, 

and wisdom; information technology literacy; life quality in urban society; and 

sustainable development direction 

 

GE2300113 วัยใส ใจสะอาด                         3(3-0-6) 

 Youngster with Good heart  

ปรับฐานความคิดตานทุจริตสวนตนและสวนรวม สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต 

ยกระดับดัชนีสรางพลเมืองดีในสังคม ปรับทุจริตดวยจิตพอเพียง 

Creating ideas for personal and public anti-corruption; creating an 

honest society; enhancing the index by creating good citizens for society; corruption 

adjustments with sufficient minds 

 

GE2400102 จิตวิทยาทั่วไป                          3(3-0-6) 

 General Psychology  

ที่มาและความสำคัญของจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย 

สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรูและการจูงใจ เชาวนปญญาและ

ความฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม 
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Background and significance of psychology; heredity; 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 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 Thai Studies  

ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความ

เชื่อ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาทองถิ่น 

Background of native Thai; Thai social, economic, and government; 

beliefs; religion; tradition; rice culture; local wisdom 

 

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(3-0-6) 

 Personality Development  

ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษย

สัมพันธกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ 

Definition and importance of personality; theory of personality; factors 

affecting personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-

adjustment; human relation and personality; perfect personality development 

 

GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกับการพฒันาตน 3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self-Development  

แนวค ิดและองค ประกอบพฤต ิกรรมมน ุษย  การพ ัฒนาตน ภาวะผู นำการ

เปลี่ยนแปลงการเรียนรู การพัฒนาการทำงาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธและการสื่อสารในองคการ

สมัยใหม สุขภาพจิตและการเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข 

Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-

development; transformational leadership; learning; work development; self-

adjustment; human relations in modern organization and communication; mental 

health and happy life enhancement 
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GE2400109 ทักษะการรูสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Literacy Skills  

การรูสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบคนสารสนเทศ  การ

ประเมินและการคัดเลือกสารสนเทศ การนำเสนอสารสนเทศ การอางอิง บรรณานุกรมและจริยธรรม 

การใชสารสนเทศ 

Information literacy; information resources and collection; searching; 

evaluation and selection; presentation; citation; bibliography and ethics of information 

usage 

 

GE2400110 จิตปญญาเพื่อการพัฒนาตน 3(3-0-6) 

 Mental Wisdom for Self-Development  

ความหมายและความสำคัญของจิตและปญญา การพัฒนาจิตเพ่ือคุณภาพชีวิต การ

พัฒนาปญญาดวยการทำสมาธิ การพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมดวยการทำสมาธิ 

การประยุกตใชสมาธิในชีวิตประจำวัน 

Definition and importance of mind and wisdom; mental development 

for quality of life; mental development for wisdom; wisdom development through 

meditation, self-development and behavior adaptation through meditation; application 

of meditation for daily life 

 

 ก.4 กลุมวิชาพลศกึษาและนันทนาการ 

 

GE2500101 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  

หลักการทางพลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ดัชนีมวลกาย รูปแบบของ

การจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล การ

ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

Principles of physical education; physical fitness testing; body mass 

index; forms of sports competition and types of sports; injury and first-aid; forms of 

exercises for health 
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GE2500102 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance  

ประวัติความเปนมา  กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝก

ทักษะพ้ืนฐานการลีลาศในจังหวะตาง ๆ 

History; etiquettes of social dance; types of social dance; practice of 

social dance 

 

GE2500103 กีฬาประเภททีม                           1(0-2-1) 

 Team Sports  

หลักการการกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริม

สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการ

แขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล 

Principles of team sports; training team sports; building physical fitness; 

rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of team 

sports; sports injuries and first-aid 

 

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1) 

 Individual Sports  

หลักการการกีฬาประเภทบุคคล  ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล  การสราง

เสริมสมรรถภาพทางกาย  กฎ  ระเบียบ  กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและ

การจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล 

Principles 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  

ความหมายและความสำคัญของนันทนาการ  ประเภทของนันทนาการ กิจกรรม

นันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนำนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรม เกมส

นันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม 

Definition and importance of recreation; types of recreation; 

recreational activities; training in recreational leadership; recreational activities for 

training courses; recreational games; camping with appropriate recreational activities 
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GE2500106 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย 1(0-2-1) 

 Martial Art with Thai Boxing  

คุณคาและประโยชนของศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย  ทักษะ

และความรูพื้นฐานมวยไทย  การประยุกตศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทยไปสูการ

ออกกำลังกายเพ่ือสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน 

Values and benefits of Thai boxing martial arts; fundamental Thai 

boxing skills and knowledge; applying Thai boxing martial arts to exercise for health in 

daily life 

 

GE2500107 การฝกดวยน้ำหนักเพื่อสุขภาพ           1(0-2-1) 

 Weight Training for Health  

การออกกำลังกายดวยกิจกรรมการฝกดวยน้ำหนัก ทักษะและความรูพื ้นฐานการ

ฝกดวยน้ำหนัก การประยุกตใชกิจกรรมการฝกดวยน้ำหนัก  ไปสูการออกกำลังกายเพื่อสงเสริม

สุขภาพ  ในชีวิตประจำวัน 

Exercise with weight training activity; fundamental weight training skills 

and knowledge; applying weight training activity to exercise for health in daily life 

 

GE2500108 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 

 Jogging for Health  

การออกกำลังกายดวยกิจกรรมการวิ่งเหยาะ  ทักษะและความรูพื้นฐาน  การวิ่ง

เหยาะ การประยุกตกิจกรรมการวิ่งเหยาะไปสูการออกกำลังกาย  เพ่ือสงเสริมสุขภาพแตละบุคคลใน

ชีวิตประจำวันและสุขภาพสังคม 

Exercise with jogging activity; fundamental jogging skills and knowledge; 

applying jogging activity to promote personal and social health with exercise lifestyle in 

daily life 
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 ก.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

 

GE2600101 คณิตศาสตรพื้นฐาน 3(3-0-6) 

 Fundamental Mathematics  

ตรรกศาสตร เมทริกซ กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู ความนาจะ

เปนเบื้องตน  ทฤษฎีบททวินาม  ลำดับ และอนุกรม 

Logic; matrices; counting rules, permutation, and combination; 

introduction to probability; binomial theorem; sequences and series 

 

GE2600102 สถิติเบื้องตน                                      3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

สถิติเชิงพรรณนา  ตัวแปรสุ ม  การสุ มตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบ

สมมติฐานและการแปลผลจากโปรแกรมสำเร็จรูป 

Descriptive statistics; random variables; sampling; estimation;  

hypothesis testing and the interpretation and results from the statistics package 

 

GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  

มาตราชั่งตวงและการวัด  อัตราสวน  สัดสวน  รอยละและการประยุกต  พื้นที ่

และปริมาตร  ดอกเบี้ยและเงินผอนชำระ  ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได  เลขดัชนี  ตรรกศาสตร

เบื้องตนและการใหเหตุผล  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสถิติ 

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   

 

GE2600104 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0-6) 

 Data Analysis Using Statistical Package Program  

การจัดเตรียมขอมูล การใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิง

อนุมาน การวิเคราะหความแปรปรวนจำแนกทางเดียว การวิเคราะหขอมูลจำแนกประเภท 

Data preparation; use of statistical package program; descriptive 

statistics; inferential statistics; one-way analysis of variance; categorical data analysis 
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GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน             3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ พลังงาน 

ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจำวัน วิวัฒนาการ

และพันธุกรรมของมนุษย 

Science and technology; science and natural phenomenon; energy; 

electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in 

everyday life; evolution and human genome 

 

GE2700102 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 

 Environment and Resource Management  

ความรู ทางสิ ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  หลักนิเวศวิทยาและสมดุล

ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ มลพิษสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม      

การจัดการสิ่งแวดลอม 

Knowledge of environment and resource management; ecological 

principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental 

pollution; environmental impact assessment; environment management 

 

GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

 Life and Technology  

วิทยาการก ับการพัฒนาคุณภาพชีว ิต  เทคโนโลยีการแพทยและสาธารณสุข 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลย ีพลังงาน นาโนเทคโนโลยีและวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

คอมพิวเตอร 

Science and life quality; Medical technology and public health; 

biotechnology; energy technology; nanotechnology and materials; information 

technology and computer 

 

GE2700104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก    3(3-0-6) 

 Science and Disruptive Technology  

แนวคิดสมัยใหมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับการปฏิวัติชีวิตมนุษย ผลกระทบของเทคโนโลยีเปลี่ยน

โลก และการปรับตัวสูเทคโนโลยีดิจิทัล 
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A modern concept in science and technology; technology and 

innovation for life quality development; disruptive technology and human revolution; 

the impact of disruptive technology; and digital technology transformation 

 

GE2700105 การใชชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 

 Green Living  

สิ ่งแวดล อมก ับการดำรงช ีว ิต   การพ ัฒนาที ่ยั ่งย ืนและเม ืองส ีเข ียว ป ญหา

สิ ่งแวดลอมในชีวิตประจำวัน ธุรกิจสีเข ียวและเศรษฐกิจหมุนเว ียน การบริโภคที่เปนมิตรกับ

สิ ่งแวดลอมและการเลือกใชผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม การประยุกตใชหลัก 7Rs ใน

ชีวิตประจำวันและการทำงาน การทองเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่

มีเอกลักษณเฉพาะถิ่น ตัวอยางกรณีศึกษา 

Environment and human living; sustainable development and green 

city; environmental problem in daily life; green business and circular economy; eco-

friendly consumption and environmental-friendly products selection; application of 7Rs 

in daily life and work; ecotourism and natural endemic identity conservation; case 

study 

 

 ก.6 กลุมวิชาบูรณาการ 

  กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร 

 

GE2810101 โลกในศตวรรษท่ี 21 2(2-0-4) 

 World in 21st Century  

โลกาภิวัตนและความทันสมัย การเปลี่ยนผานสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจและ

การเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา ความเปนพลเมืองโลก สังคมสรางสรรค ระบบ 

Globalization and modernity; digital transformation and political; crises 

in development; global citizenship; creative society, AI in daily life; sustainable 

development; learning society and 21st century skills 

 

GE2810102 การพัฒนาตนเพื่ออาชีพ 2(2-0-4) 

 Self-Development for Careers  

การพัฒนาตนเพื่อการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะท่ีจำเปนสำหรับ

การทำงาน ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทำงานเปนทีม การเปนผูประกอบการและ

ความคิดสรางสรรคสำหรับการเขาสูอาชีพ 
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Self-development to be hands-on graduates; necessary skills and 

characteristics to work; transformational leadership; personality; teamwork; 

entrepreneurship    and creative thinking to careers 

 

GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก                2(2-0-4) 

 Life and Positive Thinking  

การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก การ

ใครครวญดวยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรูตลอดชีวิต ชีวิตและการแกปญหา 

Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical 

reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving 

 

GE2810104 การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ    2(2-0-4) 

 Exercise and Sports for Health  

หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกำลังกาย  ความรูเกี่ยวกับกิจกรรม

ทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายดวย

ตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ำหนัก การพักผอนดวยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต

วิทยาศาสตร    การกีฬากับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

The principle of sports science and fitness; knowledge of physical 

activities; enhancing physical fitness for health; Self-physical fitness test; food 

consumption; weight control; leisure and recreation activities; the application of sport 

science and exercises for health 

 

GE2810105 กิจกรรมเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4) 

 Activities for Health  

ความหมายและความสำคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ  การดูแลตนเองใหมีสุข

ปฏิบัติที่ดี  การดูแลสุขภาพอวัยวะภายนอก กิจกรรมนันทนาการเพ่ือสุขภาพ  การออกกำลังกายเพ่ือ

สุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพจิต 

Meaning and importance of health and health care practices; self-care 

for good health practices; external organ health care; recreational activities for health; 

healthy food; mental health promotion 
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GE2810106 จิตอาสาและการปองกันสาธารณภัย     2(2-0-4) 

 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  

จิตอาสา สถาบันพระมหากษัตริย ศาสตรพระราชา ขอมูลเบื ้องตนเกี่ยวกับสา

ธารณภัยและกิจกรรมจิตอาสากับการปองกันสาธารณภัย 

Volunteering; Monarchy; the King’s philosophy; basic information about 

disaster; volunteer and disaster prevention activities 

 

GE2810107   การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสรางสรรคของมนุษย      2(2-0-4) 

 Human Innovative and Creative Design Thinking     

นิยาม คุณคาและความสำคัญของการคิดสรางสรรค ประเภทของนวัตกรรมการคิด

สรางสรรค เทคนิควิธีการคิดและการออกแบบนวัตกรรมสรางสรรค การนำผลงานไปใชประโยชน 

Definition value and the importance of creativity; types of innovations, 

creativity; techniques of thinking methods; creative innovation design; benefits from 

works 

 

GE2810108  เรารัก มทร.พระนคร 2(2-0-4) 

 I Love RMUTP  

ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บุคคลสำคัญ

และศิษยเกาท่ีสรางชื่อเสียงทำคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย การเรียนรูชีวิตการเปนนักศึกษาตาม        

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การสรางจิตสำนึก          

การแบงปนและชวยเหลือสังคม การดำรงชีวิตบนพื ้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนา

โครงการที่เกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

The establishment of Rajamangala University of Technology Phra 

Nakhon (RMUTP); the study on the pride and prestige of RMUTP alumni; student life 

and the university identity's responsibility; student's acceptance and adjustment in 

global society; self-awareness; social contribution; the moral life based on the 

philosophy of sufficiency economy, and university project development 
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  กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร 

 

GE2820101  ปกิณกคณิตศาสตร 2(2-0-4) 

 Miscellaneous  Mathematics  

เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร  คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป  คณิตพยากรณ  คณิต

กับการลงทุน  คณิตกับสุขภาพ 

Technical and conceptual mathematics; mathematical tricks; 

mathematical art;  mathematics for forecasting;  mathematics and investment; 

mathematics and health 

 

GE2820102 วิทยาศาสตรกับการดำรงชีวิต 2(2-0-4) 

 Science for Living  

อาหารและโภชนาการ ยารักษาโรคและสมุนไพร วัสดุสิ่งทอและเครื ่องนุ งห ม 

นวัตกรรมที่อยูอาศัย สุขภาพและโรคอุบัติใหม 

Food and nutritional science; medicine and herbs; textile materials and 

clothing; residence innovation; health and emerging diseases 

 

GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 

 Material and Application in Daily Life  

วัสด ุงานบรรจ ุภ ัณฑอาหาร วัสดุยานยนต ว ัสด ุทาง การแพทย วัสดุสำหรับ

เครื่องนุงหม วัสดุในงานกอสราง วัสดุสำหรับเครื่องใชไฟฟา 

Food packaging materials; automotive materials; medical materials; 

materials for clothing; construction materials; material for electric appliance 

 

GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแกปญหา   2(2-0-4) 

 Thinking Decision Making and Problem Solving      

ธรรมชาติและระบบการคิด การคิดวิเคราะหและการคิดเชิงระบบ การคิดอยางมี

วิจารณญาณและการคิดสรางสรรค การคิดเชิงตรรกะและการแกปญหาเชิงระบบ การลงความเห็น

และการตัดสินใจ การตอรองและการแกปญหาที่ซับซอน 

Nature and systems of thinking; analytical thinking and systematic 

thinking; critical thinking and creative thinking; logical thinking and system problem 

solving; judgment and decision making; negotiation and complex problem solving 
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GE2820105 การเปลี่ยนผานสูเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อความยั่งยืน   4(4-0-8) 

 The Transition to Green Technology for Sustainability  

ตนแบบเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน ผลิตภัณฑฐานชีวภาพ การจัดการขยะ 

นวัตกรรมชีวภาพ วัสดุสำหรับเศษฐกิจหมุนเวียน ตลาดคารบอน 

Economic model for sustainable development; biobased products; 

waste management; bioinnovation; material for a circular economy; carbon markets 

 

GE2820106 ทรัพยสินทางปญญาเพื่ออตุสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8) 

 Intellectual Property for Green Industry  

อุตสาหกรรมสีเขียว  สังคมเศรษฐกิจและนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสีเขียว 

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวสูมาตรฐานสากล ทรัพยสินทางปญญากับอุตสาหกรรมสีเขียวและ

เครือขายสีเขียว การคุมครองและกลยุทธิ์การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญา กฎหมายทรัพยสินทาง

ปญญาเบื้องตน การวางแผน การบริหารจัดการและการประเมินมูลคาทางทรัพยสินทางปญญา 

กรณีศึกษา 

Green industry; green industry and green networks for eco-society and 

eco-efficiency; driving green industry to international standards; intellectual property 

(IP) and green industry and eco-green networks; IP registration and IP search strategies 

and techniques; introduction to intellectual property law; IP planning and valuation; 

case studies 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

 ข.1  กลุมวิชาบังคับทางวิทยาศาสตร 

          องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

 

ST2031101 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 Calculus 1  for Engineers  

พีชคณิตเวกเตอรในสามมิติ ฟงกชัน ลิมิตและความตอเนื่อง การหาอนุพันธ  บท

ประยุกตอนุพันธและรูปแบบไมกำหนดการหาปริพันธ เทคนิคของการหาปริพันธ ปริพันธจำกัดเขต

และการประยุกต 

Vector algebra in three dimensional space; functions; limits and 

continuity; differentiation; application of differentiation and indeterminate forms; 

techniques of integration; definite integral and its application 
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ST2031102 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร   3(3-0-6) 

 Calculus 2  for Engineers  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ST2031101  แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร  

พิกัดเชิงขั ้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริม ฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร 

แคลคูลัสของฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร เสน ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของ

ฟงกชันคาจริงของสองตัวแปรและการประยุกต แคลคูลัสของฟงกชันคาจริงของหลายตัวแปรและ

การประยุกต 

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 สำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 Calculus 3 for Engineers  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ST2031102  แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร  

สมการเชิงอนุพันธเบื้องตนและการประยุกต การหาปริพันธเชิงตัวเลข ปริพันธไม

ตรงแบบ ปริพันธเสนเบื้องตน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร ลำดับและอนุกรมของจำนวน การกระจาย

อนุกรมเทยเลอรของฟงกชันมูลฐาน 

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 เคมีสำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 Chemistry for Engineers  

พื้นฐานทฤษฎีอะตอมและโครงแบบอิเล็กตรอนของอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ 

สมบัติพีริออดิก  ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี สมบัติของแกส ของแข็ง 

ของเหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตรเคมี 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 
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ST2041104 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร   1(0-2-1) 

 Chemistry for Engineers Laboratory  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ST2041103  เคมสีำหรับวิศวกร  หรือ  

 รายวิชาที่ตองเรียนควบคู   : ST2041103  เคมีสำหรับวิศวกร  

เทคนิคการใชเครื่องมือและอุปกรณทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ สมบัติพิริออดิก 

ธาตุเรพรีเซนเททีฟ อโลหะและโลหะแทรนซิชัน สารประกอบ ไอออนิกและสารประกอบโคเวเลนซ 

สมบัติของแกส ของแข็ง ของแหลวและสารละลาย สมดุลเคมีและจลนพลศาสตรเคมี 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 ฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

 Physics 1 for Engineers  

เวกเตอร แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงานระบบอนุภาค  การเคลื่อนที่

ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนท่ีแบบออสซิลเลต สมบัติเชิงกลของสสารและกลศาสตรของไหล  ความ

รอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 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 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร   1(0-2-1) 

 Physics 1 for Engineers Laboratory  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ST2051107  ฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร  หรอื 

 รายวิชาที่ตองเรียนควบคู   : ST2051107  ฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร    

ปฏิบัติการทดลองเกี ่ยวกับแรงและการเคลื ่อนที ่โมเมนตัมและพลังงาน ระบบ

อนุภาค สมบัติเช ิงกลของสสาร การเคลื ่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื ่อนที ่แบบออสซิลเลต 

กลศาสตรของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน 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 
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EN2071101 ความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

 Probability and Statistics for Civil Engineering  

ความจำเปนของวิธีทางสถิติในงานวิศวกรรมโยธา ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปร

สุม แบบจำลองการแจกแจงความนาจะเปนในงานวิศวกรรมโยธา การประมาณคาทางสถิติและการ

ทดสอบสมมติฐานสำหรับวิศวกรรมโยธา การประยุกตใชการวิเคราะหความถดถอยในงานวิศวกรรม

โยธา 

Necessity of statistical methods in civil engineering; probability theory; 

random variables; probability distribution models in civil engineering; statistical 

estimation and hypothesis testing in civil engineering; applications of regression analysis 

in civil engineering 

 

 ข. 2 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 

  ข.2.1 องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

 

EN2021101 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Mechanics  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ST2051107  ฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร  หรอื 

 รายวิชาที่ตองเรียนควบคู   : ST2051107  ฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร  

หลักการเบื ้องตนของกลศาสตร ระบบแรง ผลลัพธของแรง การสมดุล การ

วิเคราะหโครงสราง แรงภายใตของไหลที่อยูนิ่ง จลนศาสตรและจลนพลศาสตรของอนุภาคและวัตถุ

แข็งเกร็ง กฎการเคลื่อนที่ขอที่สองของนิวตัน 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 

 

EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

 Engineering Drawing   

ตัวอักษร หลักการฉายภาพ การเขียนแบบภาพฉายและภาพสามมิติ การกาหนด

ขนาดและพิกัดความเผื่อ ภาพตัด ภาพชวยและภาพคลี่ การสเก็ตชภาพ การเขียนภาพแยกชิ้นและ

ภาพประกอบ การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอรเบื้องตน 

Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial 

drawings, dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; 

freehand sketches, detail and assembly drawings; basic computer-aided drawing 
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EN2031103 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials   

ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการผลิตและการประยุกตใช ของ

กลุ มวัสดุวิศวกรรมหลัก โลหะ โพลีเมอร เซรามิกและวัสดุผสม สมบัติทางกลและลักษณะการ

เสื่อมสภาพของวัสดุ 

Relationship between structures, properties, production processes and 

applications of main groups of engineering materials, metals, polymers, ceramics and 

composites; mechanical properties and materials degradation 

 

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 

 Computer Programming  

แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธ

ระหวาง ฮารดแวรและซอฟตแวร การประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ระเบียบวิธีการออกแบบ

และพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง 

Computer concepts; computer components; hardware and software 

interaction; EDP concepts; program design and development methodology; high-level 

language programming 

 

EN2072201 ความแข็งแรงของวัสดุ   3(3-0-6) 

 Strength of Materials    

 รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : EN2021101 กลศาสตรวิศวกรรม  

ชนิดของแรงและความเคน ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด สมบัติ

ของวัสดุ แรงตามแนวแกน แรงบิด แรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนในคาน การโกงตัวของคาน 

การโกงเดาะของเสา หนวยความเคนประสมและวงกลมของมอร 

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 
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EN2072202 การสำรวจ 3(3-0-6) 

 Surveying  

ความรูเบื ้องตนของการสำรวจ เครื ่องมือและอุปกรณในการสำรวจ การระดับ 

หลักการและการประยุกตใชกลองวัดมุม การวัดระยะและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนและชิ้นงานใน

การสำรวจ การปรับแกขอมูล การทำสามเหลี่ยม การทำหมุดและระดับ การเขียนเสนชั้นความสูง 

การสำรวจและการเขียนแผนท่ีภูมิประเทศ 

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 

 

EN2072203 ปฏิบัติการสำรวจ 1(0-3-2) 

 Surveying Practice  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072202 การสำรวจ  

การวัดระยะทางดวยการนับกาว การเก็บรายละเอียดดวยการใชเทป การทำระดับ

แบบตอเนื ่อง การทำระดับตอเนื ่องไปกลับบนหมุดเดียวกัน การหาระดับตามแนวเสนและแนว

ตัดขวาง การตรวจสอบแนวเล็งของกลองระดับ การหาเสนชันความสูง การทำวงรอบดวยเข็มทิศ 

การรังวัดมุมราบและรังว ัดมุมดิ ่งด วยกลองมุม การทำวงรอบปดดวยกลองวัดมุม การคำนวณ

ระยะทางโดยใชเทคนิคสเตเดีย เทคนิคการวัดมุมซ้ำ การหาตำแหนงดวยดาวเทียมโดยใช 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 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

EN2072204 การฝกสำรวจภาคสนาม 1(0-40-0) 

 Surveying & Field  Camp  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  EN2072202 การสำรวจ  และ 

EN2072203 ปฏิบัติการสำรวจ 

 

การฝกสำรวจภาคสนามเปนเวลา 10 วัน (80 ชั่วโมง) ประกอบดวยการวางแผน 

การสำรวจ การสำรวจสังเขป การสำรวจภูมิประเทศ การทำแผนที่ภูมิประเทศ การถายระดับระยะ

ทางไกล การทดสอบการใชกลองวัดมุมรายบุคคล และการหาพิกัดตำแหนงที่ดินดวยอุปกรณ GPS 

10 days (80 hours) field surveying practice of surveying planning; 

reconnaissance; topographic survey; topographic mapping; long range leveling; 

individual theodolite setting; and using and land coordinated by GPS receiver 

 

EN2072205 ธรณีวิทยา 3(3-0-6) 

 Geology  

จักรวาลและโลก ล ักษณะผิวของเปลือกโลกและกระบวนการทางธรณีวิทยา     

การเปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก หินและแร วัฎจักรของหินและกระบวนการผุพัง โครงสรางหิน 

แผนที่ภ ูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา งานสนาม ของหิน แร และโครงสรางทางธรณีวิทยา 

ธรณีวิทยาประยุกตในงานเขื่อน อุโมงค และฐานรากบนชั้นหิน ธรณีพิบัติภัย แผนดินไหวและดินถลม 

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 

 

EN2072306 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5) 

 Computer Application in Civil Engineering  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  

 รายวิชาที่ตองเรียนควบคู  : EN2072310  การวิเคราะหโครงสราง  

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานวิศวกรรมโยธาใน

การวิเคราะหโครงสราง  การออกแบบโครงสราง  การจัดการงานกอสราง  และแนะนำการสราง

ภาพดวยคอมพิวเตอร 

Introduction to microcomputer and super minicomputer; computer 

programming revision; ready mode software package in civil engineering in structural 

analysis; structural design; construction management and introduction to computer graphics 
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       ข.2.2 องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

   1) กลุมที่ 1 วิศวกรรมโครงสราง 

 

EN2072207 ทฤษฎีโครงสราง 4(3-3-6) 

 Theory of Structures  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072201 ความแข็งแรงของวัสดุ  

วิเคราะหโครงสรางแบบดิเทอรมิเนทเพื่อหาแรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนตดัด 

วิเคราะหโครงสรางแบบดีเทอรมิเนทโดยวิธีกราฟฟคและ วิธีอินฟลูเอ็นซไลน การเสียรูปจากการโกง

ตัวของโครงสรางแบบดีเทอรมิเนทโดยวิธีพื้นที่และโมเมนต วิธีคานเสมือน วิธีงานเสมือนหรือคาน

คอนจูเกต วิธีงานเสมือน วิธีหลักการของพลังงาน   

Structural analysis; reactions, shears and moments in statically 

determinate structures;  graphic statics; influence lines of determinate structures; 

deformations of determinate structures by methods of moment area, Conjugate beam, 

virtual work, energy theorem 

 

EN2072208 คอนกรีตเทคโนโลยี 3(2-3-4) 

 Concrete Technology  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072201 ความแข็งแรงของวัสดุ  

ประวัติและวิวัฒนาการของคอนกรีต สมบัติพื้นฐานของปูนซีเมนต น้ำ มวลรวม

และสารผสมเพิ่ม การออกแบบสวนผสมคอนกรีตเพื่อกําลังและความคงทน สมบัติของคอนกรีตสด

และแข็งตัว การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต ความคงทนของคอนกรีต และคอนกรีตชนิดพิเศษใน

งานกอสราง 

History and evolution of concrete; basic properties of cement, water, 

aggregate and admixture; strength and durability design of concrete mixes; fresh and 

hardened properties of concrete; quality control of concrete; durability of concrete; 

and special concrete in construction 

 

EN2072209 วสัดุวิศวกรรมทางโยธาและการทดสอบ 1(0-3-2) 

 Civil Engineering Materials and Testing  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072201 ความแข็งแรงของวัสดุ  

พฤติกรรมและคุณสมบ ัติพื ้นฐานของวัสดุก อสรางที ่ใช ในงานวิศวกรรมโยธา 

ขอกําหนดและมาตรฐานการทดสอบวัสดุ เชน เหล็ก ไม และวัสดุกอสรางที่เปนสวนของโครงสรางรับ

น้ำหนัก และการจัดทำรายงานผลการทดสอบ 
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Fundamental behaviors and properties of civil engineering materials; 

Specification and standard of materials testing such as steel, rebar, wood or structural 

materials and test reporting 

 

EN2072310 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) 

 Structural Analysis  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072207 ทฤษฎีโครงสราง  

วิเคราะหโครงสรางแบบอินดิเทอรมิเนทโดยวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปรางที่สอดคลอง 

วิธีม ุมหมุนและระยะโกง การกระจายโมเมนต เสนอิทธิพลของโครงสรางอินดิเทอรมิเนท การ

วิเคราะหโดยวิธีประมาณ การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริกเบื้องตนและการวิเคราะหแบบ

พลาสติกเบ้ืองตน   

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 

 

EN2072311 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและปฏิบัติ 4(3-3-6) 

 Reinforced Concrete Design and Practice  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072207 ทฤษฎีโครงสราง  

พื้นฐานพฤติกรรมขององคอาคารที่รับแรงอัด แรงดัด แรงบิด  แรงเฉือน แรงยึด

เหนี่ยว และพฤติกรรมรวมของแรงตางๆ การออกแบบองคอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวย

แรงใชงานและวิธีกำลัง วิธีปฏิบัติการฝกออกแบบ 

การฝกปฏิบัติ 

การฝกปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและการทำรายละเอียด 

Basic fundamental behavior in thrust; flexure; torsion; shear; bond and 

combined actions; design of reinforced concrete structural components by working 

stress and strength design methods, design practice 

Practice 

Practice in reinforced concrete design and detailing 
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EN2072412 การออกแบบโครงสรางเหล็กและไมและปฏิบัติ 4(3-3-6) 

 Steel and  Timber  Design and Practice  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072310 การวิเคราะหโครงสราง  

ชนิดของน้ำหนักบรรทุก การออกแบบองคอาคารของโครงสรางไมและเหล็ก

สำหรับองคอาคารรับแรงดึง แรงอัด คาน องคอาคารรับแรงดัดรวมกับแรงในแนวแกน องคอาคาร

ประกอบ คานประกอบขนาดใหญ การออกแบบจุดตอและฐานรองรับ ดวยวิธี เอ เอส ดี และ  แอล 

อา เอฟ ดี วิธีปฏิบัติการการออกแบบและแบบขยาย 

การฝกปฏิบัติการออกแบบโครงสรางไมและเหล็กและการทำรายละเอียด 

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 

 

                        2) กลุมที่ 2 วิศวกรรมการกอสรางและการจัดการ 

 

EN2072413 วิศวกรรมการกอสรางและการบริหาร 3(3-0-6) 

 Construction Engineering and Management  

ระบบบริหารโครงการกอสราง การจัดองคกรการกอสราง การวางผังโครงการ 

การวางแผนงานกอสราง การบริหารทรัพยากรในงานกอสราง ความปลอดภัยในงานกอสราง ระบบ

คุณภาพในงานกอสราง กฎหมายท่ีเกี่ยวของและเทคโนโลยีวิศวกรรมกอสรางสมัยใหม 

Construction project management systems; construction organization; 

site layout; construction planning; construction resource management; construction 

quality; construction laws and modern construction technology 

 

   3) กลุมที่ 3 วิศวกรรมขนสง 

 

EN2072314 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

 Highway  Engineering  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  EN2072202 การสำรวจ  

ประวัติการพัฒนาดานถนนและทางหลวง องคกรบริหารจ ัดการระบบถนน 

หลักการวางแผนทางและระบบการวิเคราะหการจราจร การออกแบบเชิงเรขาคณิตและการจัดการ 

เศรษฐศาสตรและการเงินของงานถนน การออกแบบผิวจราจรเบื้องตน วัสดุงานทาง การกอสราง

และการบำรุงรักษาถนน 
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Historical development of highways; highway administration; principles 

of highway planning and traffic analysis; geometric design and operations; highway 

finance and economic; introduction to pavement design; highway materials; 

construction and maintenance of highways 

 

EN2072315 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง 1(0-3-0) 

 Highway Materials Testing Laboratory  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072314 วิศวกรรมการทาง หรือ  

 รายวิชาที่ตองเรียนควบคู   : EN2072314 วิศวกรรมการทาง  

ปฏิบัติการเกี ่ยวกับการทดสอบวัสดุการทางเพื ่อการออกแบบและการควบคุม    

การกอสรางถนน การทดสอบในหองปฏิบัติการและในสนามเพื่อประเมินคุณสมบัติพื้นฐานของดินเดิม

และวัสดุกอสรางเพ่ือการออกแบบถนน การทดสอบในสนามเพ่ือควบคุมการกอสราง การประเมินผิว

จราจรเพ่ือการออกแบบเสริมความหนา 

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 

 

EN2072416 วิศวกรรมขนสง 3(3-0-6) 

 Transportation Engineering  

การวางแผนและประเมินผลระบบขนสง แบบจำลองการขนสง การขนสงทางน้ำ 

การขนสงทางทอ การขนสงทางรถยนต การขนสงทางรถไฟ การขนสงทางอากาศ 

Planning and evaluation of transportation systems; transportation 

models; water transportation; pipeline transportation; road transportation; railway 

transportation; air transportation 
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   4) กลุมที่ 4 วิศวกรรมแหลงน้ำ 

 

EN2072217 ชลศาสตร   3(3-0-6) 

 Hydraulics  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2021101 กลศาสตรวิศวกรรม  

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต จลนศาสตรของการไหล สมการตอเนื ่อง 

สมการพลังงานของการไหลแบบคงที่ โมเมนตตัมและจลนศาสตรของแรงเนื่องจากการไหล การ

วิเคราะหมิติและความคลายคลึง การไหลของของไหลแบบอัดตัวไมไดในทอ การไหลในทาง น้ำเปด 

การวัดคาตาง ๆ จากการไหล ปญหาของการไหลแบบไมคงท่ี 

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 

 

EN2072218 ปฏิบัติการชลศาสตร  1(0-3-2) 

 Hydraulic Laboratory  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072217 ชลศาสตร หรือ  

 รายวิชาที่ตองเรยีนควบคู   : EN2072217 ชลศาสตร  

ปฏิบัติการเกี่ยวกับของไหลสถิต การไหลผานรูระบายและฝายน้ำลน โมเมนตัม

และแรง การไหลในทอ การสูญเสียหัวความดันในทอ การไหลในทางน้ำเปด การไหลไมคงท่ี 

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 

 

EN2072319 วิศวกรรมชลศาสตร 3(3-0-6) 

 Hydraulic Engineering  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072320 อุทกวิทยา  

หลักการของกลศาสตรของไหล เพ่ือใชในงานวิศวกรรมโยธา  การไหลในระบบทอ

วอเตอรแฮมเมอรปมและเทอรไบน การไหลในทางน้ำเปดและการออกแบบอางเก็บน้ำ เขื่อน ทาง

ระบายน้ำลน แบบจำลองทางชลศาสตร 

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 
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EN2072320 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

 Hydrology  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072217 ชลศาสตร  

วัฏจักรของน้ำ งบดุลของน้ำ ฝนและการวิเคราะหปริมาณน้ำฝน การสูญหายทาง

อุทกวิทยา การระเหยและการคายระเหย การซึมลง น้ำใตผิวดิน การไหลของน้ำในลำน้ำ การ

วิเคราะหชลภาพ เอกชลภาพและการประยุกตใช การคำนวณหาการไหลสูงสุดจากพื้นที่รับน้ำ การ

ประเมินปริมาณน้ำทา การเคลื่อนที่ของน้ำ การทำนายทางอุทกวิทยา การวิเคราะหทางสถิติเพื่อการ

ออกแบบทางชลศาสตร การประยุกตใชวิชาอุทกวิทยา การหาขนาดและปริมาณการระบายสูงสุด

ของอางเก็บน้ำ   

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 

 

   5) กลุมท่ี 5 วิศวกรรมเทคนิคธรณ ี

 

EN2072321 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) 

 Soil Mechanics  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2021101 กลศาสตรวิศวกรรม  

การกำเนิดดิน สมบัติพื้นฐานและการจำแนกชนิดของดิน การบดอัด การไหล     

การซึมผานของน้ำในดิน หลักการของหนวยแรงประสิทธิผลภายในมวลดิน การกระจายตัวของหนวย

แรง การยุบตัวของดิน การรับแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันดานขาง เสถียรภาพของคันดินและ

กำลังรับแรงแบกทาน   

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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EN2072322 ปฏิบัติการปฐพกีลศาสตร 1(0-3-0) 

 Soil Mechanics Laboratory  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072321   ปฐพีกลศาสตร  หรือ  

 รายวิชาที่ตองเรียนควบคู   : EN2072321   ปฐพีกลศาสตร  

วิธีการเจาะสำรวจและการเก็บตัวอยางดินในสนาม การทดสอบคาพิกัดอัตเตอร

เบอรกของดิน การหาขนาดคละและการจำแนกดินเม็ดหยาบ ความถวงจำเพาะของเม็ดดิน การหา

ขนาดของดินเม็ดละเอียด การบดอัดดิน การหาคาคาลิฟอรเนีย แบริงเรโช การหาคาความหนาแนน

ของดินในสนาม การซึมผานของน้ำใตดิน การทดสอบแรงเฉือนตรง การทดสอบแรงอัดแบบไมถูก

จำกัด การทดสอบแรงอัดสามแกน การทดสอบเวนเชียรและการทดสอบการอัดตัวคายน้ำของดิน 

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 

 

EN2072323 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 

 Foundation  Engineering  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร                                               

 รายวิชาที่ตองเรียนควบคู:    EN2072311 การออกแบบคอนกรีต 

                                                   เสริมเหล็กและปฏิบัติ 

ตรวจสอบใตผิวดิน การแบกทานของวิศวกรรมฐานราก การออกแบบฐานรากตื้น

และฐานรากเสาเข็ม การออกแบบฐานราก การวิเคราะหเกี่ยวกับการทรุดตัวของฐานรากชนิดตื้น

และชนิดลึก ทฤษฎีเก่ียวกับแรงดันดานขางของดิน กำแพงกันดินและเข็มพืด 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 
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ข.3 กลุมวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 

 

EN2073301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 1(1-0-2) 

 Civil Engineering Pre-Project  

วิธีทำโครงการและการเขียนรายงาน ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับหัวของาน

โครงการที่นักศึกษาแตละคนเลือก ตามความเห็นของอาจารยที่ปรึกษาโครงการ จัดทำวัตถุประสงค 

แผนงาน และขั้นตอนการดำเนินงานโครงการนั้นๆ  นำเสนอโครงการโดยการเสนอรายงานและสอบ

ปากเปลา 

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 

 

EN2073402 โครงงานวิศวกรรมโยธา 3(0-6-3) 

 Civil Engineering Project  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2073301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา 

นักศึกษาดำเนินงานโครงการที่ไดศึกษาไวในวิชาโครงงานใหเสร็จสมบูรณภายใน

หนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาตองเขียนรายงานท่ีสมบูรณและสอบปากเปลาเกี่ยวกับโครงการนั้น 

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 

 

       ข.4 กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 

 

EN2002301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

 Preparation for Cooperative Education  

กระบวนการสหกิจศึกษา  การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ

งานอาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและความ

ปลอดภัย การเขียนรายงานและการนำเสนองาน 

Cooperative education processes; selecting establishments and job 

applications; job interview; personality development; labor law and professional ethics; 

quality system and safety; report writing and presentation 
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EN2074401 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโยธา 6(0-40-0) 

 Cooperative Education for Civil Engineering  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2002301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

ปฏิบัติงานจริงดานวิศวกรรมโยธา เสมือนพนักงานของหนวยงานตามลักษณะงาน

ในตำแหนงงานที่ไดรับการคัดเลือกเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห จัดทำรายงานการปฏิบัติงาน

หรือรายงานการทำโครงงานภายใตการดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยนิเทศ 

Practice working in civil engineering as an actual employee according 

to the position being appointed for not less than 16 week; accomplishing the work 

report or project report under the supervision of the supervisor and teacher 

 

EN2074402 การฝกงานทางวิศวกรรมโยธา 3(0-40-0) 

 Civil Engineering Practice  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2002301 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

ฝกงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานราชการ ทางดาน

วิศวกรรมโยธา เปนเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห นักศึกษาจะตองทำรายงานและมีการนิเทศจาก

คณาจารยในหลักสูตร 

Practical training in industrial sector business sector or governmental 

departments in the field of civil engineering not less than 8 weeks; student is required 

to do the report and the program must provide lecturer visitation at the training site 

หมายเหต ุ: การประเมินผลเปน S และ U 

 

EN2074403 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

 Special Topic in Civil Engineering  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ไดรบัอนุมัติจากอาจารยผูสอน 

หัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมโยธา 

Lectures on topics of current and interesting issues in civil engineering. 
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 ข.5 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม   

 

EN2031101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม 1 3(1-6-2) 

 Basic Engineering Training 1  

พื้นฐานเครื่องมือและอุปกรณ ในงานวิศวกรรม พื้นฐานเครื่องมือวัด การตะไบ 

ตาปและดาย เครื่องมือกลเบื้องตน การเชื่อมแบบอารคไฟฟา 

Basic tools and equipment in engineering; basic measuring instruments; 

filing; tap and die; basic machine tools; electrical arc welding 

 

EN2075301 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง 3(3-0-6) 

 Pre-stressed Concrete Design  

 วิชาที่ตองเรียนมากอน:  EN2072310 การวิเคราะหโครงสราง 

                             EN2072311 ออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็กและปฏิบัติ 

หลักการวิธี และวัสดุที่ใชในการอัดแรง การวิเคราะหและออกแบบโดยวิธีอิลาสติก 

สำหรับคานคอนกรีตอัดแรงแบบงาย กำลังดัดและกำลังเฉือนของหนาตัดคอนกรีตอัดแรง ปริมาณ

สูญเสียของการอัดแรง การออกแบบสมอยึด การโกง คานคอมโพสิท  คานคอนกรีตอัดแรง

แบบตอเนื่อง 

Principles; methods and materials in pre-stressing; elastic analysis and 

design of pre-stressed  concrete simple beams; flexural and shear strength of pre-

stressed concrete sections; losses of pre-stress; anchorage design; deflection; 

composite beams; continuous to pre-stressed  concrete  beams 

 

EN2075302 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6) 

 Building Design  

  วิชาท่ีตองเรียนมากอน:  EN2072310 การวิเคราะหโครงสราง 

                             EN2072311 ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและปฏิบัติ 

การออกแบบโครงสรางและฐานรากของอาคารและอุปกรณอาคารตามมาตรฐาน 

ของประเทศไทยและอเมริกา เนนถึงความสัมพันธของความตองการทางสถาปตยกรรมและระบบ

เพื่อนำไปสูการออกแบบโครงสรางและรากฐานท่ีมีคุณภาพ 

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 
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EN2075303 การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสรางเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Structural Condition Evaluation and Investigation 

หลักการเบื้องตนสำหรับการประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสราง วิธีการเลือกสรร

การประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสรางท่ีเหมาะสมเบื้องตน ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ

และประเมินสภาพของโครงสรางในการทดสอบแบบไมทำลายและกึ่งทำลาย  การประเมินและแกไข

ความไมแนนอนและขอจำกัดในประสิทธิภาพของการทดสอบแบบไมทำลายและก่ึงทำลาย 

Introduction to structural condition evaluation/assessment; basic 

concept for optimal structural condition evaluation/assessment decision making; 

introduction to structural condition evaluation/assessment methods in Non-destructive 

evaluation (NDE) and Semi-destructive evaluation (SDE); calibration and evaluation of 

uncertainty and limitation in NDE and SDE abilities 

 

EN2075304 การตรวจสอบงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Inspection 

มาตรฐานขอกำหนด และเอกสารการตรวจงานกอสราง แบบฟอรมการตรวจงาน  

การสุมตัวอยางและวิธีทดสอบวัสดุกอสราง รายการและขั้นตอนการตรวจสอบงานในสนาม รายงาน

การตรวจสอบ การตรวจสอบขั้นสุดทายและการอนุมัติ หนาที่และความรับผิดชอบของผูตรวจงาน 

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 

 

EN2075305 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6) 

 Water Supply and Sanitary Engineering 

แหลงที่มาของน้ำ คุณภาพและมาตรฐานของน้ำดื่มน้ำใช น้ำใตดิน การสงและ

แจกจายน้ำ เทคนิคการปรับปรุงคณุภาพน้ำ การกรองแบบหยาบ การตกผลึก การตกตะกอน การกรอง

ละเอียด การฆาเชื้อโรค การปรับสภาพน้ำ การขจัดโลหะ การขจัดกลิ่นและรส  การสุขาภิบาลเบ้ืองตน 

Sources of water supply; drinking water standards; quality requirement; 

groundwater collection; water transmission and distribution; water treatment 

technique; screening coagulation and flocculation; sedimentation; filtration; 

disinfection; softening; iron removal ; taste and order removal 
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EN2075306 น้ำใตดินและการระบายน้ำ 3(3-0-6) 

 Ground  Water  and  Drainage 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072217  ชลศาสตร 

การเกิดของน้ำใตดิน จำแนกประเภทและคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นใหน้ำ     

การไหลของน้ำใตดิน การไหลแบบคงตัวและแบบไมคงตัวจากชั้นใหน้ำในลักษณะตางๆ เขาสูบอน้ำ 

หลักการเกี่ยวกับการสรางบอเสมือน การไหลของน้ำใตดินที่มีชั้นน้ำจืด-น้ำเค็ม การสำรวจน้ำใตดิน 

การสรางบอน้ำตื้นและบอบาดาล การอัดเสริมน้ำใตดิน การสุขาภิบาลของน้ำใตดิน การจัดการและ

การอนุรักษน้ำใตดิน และแบบจำลองของระบบน้ำใตดิน 

Occurrence of groundwater, classification and physical properties of 

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 

 

EN2075307 วิศวกรรมการระบายน้ำและการออกแบบ 3(3-0-6) 

 Drainage Engineering and Design 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072217  ชลศาสตร 

ลักษณะพื้นที่รับน้ำการออกแบบระบบระบายน้ำ  การบริหารจัดการ และการ

วางแผนระบบระบายน้ำในชุมชนเมือง 

Drainage characteristics; design of drainage system; management and 

drainage systems in urban planning 

 

EN2075308 การสำรวจเสนทาง 3(2-3-4) 

 Route Surveying 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072202 การสำรวจ 

ปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการสำรวจเสนทาง การออกแบบและการใหตำแหนงเสนทาง 

โคงทางราบและทางดิ่ง การยกโคงและการขยายโคง การทำระดับแนวทาง  งานดิน  การวางแนว

เสนทาง การสำรวจเพ่ือการกอสรางทาง 

Practice of surveying; techniques, route location and design; horizontal 

and vertical curves; earthwork; alignment layout; route construction survey 

 

 



66 
 

EN2075309 วิศวกรรมจราจร 3(3-0-6) 

 Traffic Engineering 

ลักษณะของถนน ยานพาหนะ คนขับ และคนเดินเทา ลักษณะการจราจรทั่วไป 

ทฤษฎีกระแสการจราจร ความจุทางหลวงและระดับการบริการ การศึกษาขอมูลการจราจร การออกแบบ

สัญญาณไฟจราจร 

Road, vehicle, driver and pedestrian characteristics; general traffic 

characteristics; traffic flow theory; highway capacity and level of services; traffic studies; 

traffic signal design   

 

EN2075310 การวางแผนการขนสงเขตเมือง 3(3-0-6) 

 Urban Transportation Planning 

ลักษณะและปญหาของการขนสงเขตเมือง กระบวนการวางแผนการขนสง การ

วิเคราะหและการพยากรณปริมาณความตองการดานการขนสง การสำรวจ รวบรวม และวิเคราะห

ขอมูลที่ใชในการวางแผนการขนสง การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรสำหรับแผนการขนสง 

Urban transportation characteristics and problems; transportation 

planning process; analysis and forecast of transport demand; survey, collection and 

analysis of transportation planning data; economic analysis for transport plans 

 

EN2075311 โครงสรางพื้นฐานระบบราง 3(3-0-6) 

 Rail Infrastructure 

ภาพรวมดานโครงสรางระบบรางในประเทศไทย การออกแบบแนวเสนทาง 

การออกแบบทางถาวร การออกแบบทางว่ิงรถไฟยกระดับ การออกแบบอุโมงครถไฟใตดินและทางลอด 

การจัดวางตำแหนงสถานี การออกแบบสถานีรถไฟ การออกแบบระบบรางรถไฟ การออกแบบ 

ศูนยซอมบำรุง  การออกแบบลานจอดรถไฟ การออกแบบอาคารจอดแลวจร ระบบไฟฟาเครื่องกล

อาคาร การดูงาน 

Thailand's rail infrastructure; rail route alignment design; permanent 

way design; viaduct/elevated way design; subway tunnel design and passageway; 

station design and location; track system design; depot design; stabling yard design; 

park and ride building design; E&M systems (Building Service Systems); field trips 
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EN2075312 การประมาณและวิเคราะหราคางานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Cost Estimation and Analysis 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072311 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและ 

                                                   ปฏิบัติ 

วิธีการและอุปกรณการกอสราง วิเคราะหผลผลิตงานการกอสราง  การถอดวัสดุ 

การวิเคราะหราคาคาแรงและคาเครื่องจักร หลักการควบคุมราคาการกอสราง 

Method and equipment construction; analysis of product construction; 

estimate of materials; analysis of cost and equipment; principle of cost construction 

control 

 

EN2075313 การจัดการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยในโครงการกอสราง 3(3-0-6) 

 Environment and Safety Management of Construction Projects 

มาตรฐานและขอกำหนดดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยที่เกี่ยวของกับงาน

กอสราง ระบบบริหารและจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือประยุกตใชในงานกอสราง ระบบบริหารและควบคุม

ความปลอดภัยในงานกอสราง การวิเคราะหพฤติกรรมและดัชนีสถิติอุบัติเหตุ ระบบบริหารความ

ปลอดภัยสมัยใหมเพื่อประยุกตใชในงานกอสราง ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของงานกอสราง ระบบการ

จัดการสิ่งแวดลอมในงานกอสราง 

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 

 

EN2075314 สมการเชิงอนพัุนธ 3(3-0-6) 

 Differential Equation 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ST2031201 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร 

สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง  สมการเชิงอนุพันธเชิง

เสนเอกพันธ สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนไมเอกพันธ สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง สมการเชิงอนุพันธเชิง

เสนที่มีคำตอบเปนอนุกรม ฟงกชันพิเศษ สมการเชิงอนุพันธยอย การหาผลเฉลยโดย   การแปลงลา

ปลาซและการแปลงฟูรเิยร สมการเชิงอนุพันธไมเชิงเสนเบื้องตน การนำไปใชแกปญหาทางวิศวกรรม 

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 
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equations; special functions, partial differential equations; the Laplace transform and 

Fourier transform; introduction to nonlinear differential equations; applications 

engineering problem solving 

 

EN2075315 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

 Civil Engineering Economy 

การวิเคราะหผลเชิงเศรษฐศาสตรของการตัดสินใจทางวิศวกรรมโยธาภายใตความ

แนนอนและความไมแนนอน วิธีการวัดคาเทียบเทาโดยการวิเคราะหการลงทุนรวมและการวิเคราะหการ

ลงทุนเพิ่ม การประยุกตการวิเคราะหทดแทน การวิเคราะหจุดคุมทุนและการวิเคราะหโครงการของ

ภาครัฐบาล รวมทั้งผลของภาษีเงินไดและผลของเงนิเฟอ 

Analysis of economic aspects for civil engineering decisions under 

certainty and uncertainty, methods of measurement of equivalent value based on 

total investment analysis and incremental investment analysis, applications of 

replacement analysis, break-even analysis and government project analysis including 

effects of income taxes and inflation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหนง และคณุวุฒขิองอาจารย 

3.2.1   อาจารยประจำหลักสูตร 

ลำดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

 

ตำแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน, พ.ศ. 

ภาระการสอนตอสัปดาห 

แตละปการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 

1 นายพงษศักดิ์  

วิวัฒนโรจนกุล  

 

อาจารย ปร.ด.  

 

 

 

M.Eng. 

 

วศ.บ.  

วิศวกรรมโยธาและ

เทคโนโลยี 

 

 

Structural 

Engineering 

วิศวกรรมโยธา 

และเทคโนโลยี 

สถาบันเทคโนโลยี

นานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสร, 

2561 

Asian Institute of 

Technology, 2553 

สถาบันเทคโนโลยี 

นานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

พ.ศ. 2551 

3 3 6 9 

2 นายกฤษดา เสือเอีย่ม  อาจารย ปร.ด.  

  

วท.ม.  

  

วศ.ม.  

  

  

วศ.บ 

การจัดการ 

เทคโนโลยี  

การจัดการ 

เทคโนโลยีอาคาร 

วิศวกรรมและ  

การบริหาร  

การกอสราง  

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยราชภฏั 

พระนคร พ.ศ. 2556 

มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย พ.ศ. 2553  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

พระจอมเกลาธนบุรี      

พ.ศ. 2545             

มหาวิทยาลัยรังสติ   

พ.ศ. 2538 

0 6 3 9 

3 นางสาวขวัญชนก  

อุนทะออน 

 

อาจารย วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 

 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

พ.ศ.2547 

สถาบันเทคโนโลยี 

นานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

พ.ศ. 2544 

0 0 9 9 

4 นายสัจจะชาญ พรัดมะลิ 

 

อาจารย วศ.ม. 

 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 

 

 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี  

พ.ศ.2545 

มหาวิทยาลัยเอเชีย  

พ.ศ.2537 

0 4 6 9 

5 นายณัชพงศพล  

คงชะสิงห 

 

อาจารย วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 

 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.2560 

มหาวิทยาลัยหิดล  

พ.ศ.2555 

0 6 4 9 

6 นายจักรพันธ แสงสุวรรณ 

 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วศ.ม. 

 

อส.บ. 

วิศวกรรมโยธา 

 

วิศวกรรมกอสราง 

มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2543 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

พ.ศ. 2534 

0 0 6 9 
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3.2.2   อาจารยประจำ 

ลำดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

 

ตำแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน, พ.ศ. 

ภาระการสอนตอสัปดาห 

แตละปการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 

1 นายกฤษณ  เจ็ดวรรณะ 

 

อาจารย วศ.ม. 

 

 

  วศ.บ.  

วิศวกรรมขนสง 

 

 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุร ี

พ.ศ.2545 

สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง  

พ.ศ.2542 

0 0 4 9 

2 นายนิโรจน  เงินพรหม 

 

อาจารย วศ.ม. 

 

 

ค.อ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 

 

 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุร ี 

พ.ศ.2549 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ พ.ศ.2547 

0 0 6 9 

3 นายสุนันท มนตแกว 

 

ผูชวย 

 ศาสตราจารย 

วศ.ม. 

 
 

วศ.บ. 

วิศวรรมการ 

บริหารงานกอสราง 

 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนคร

เหนือ พ.ศ.2549 

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล   

พ.ศ.2534 

0 0 9 6 

4 นายวีระเทพ ชนนิทรเทพ  อาจารย วศ.ม. 

 

 

  วศ.บ.  

วิศวกรรมขนสง 

 

 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุร ี

พ.ศ.2553 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาธนบุรี      

พ.ศ.2549 

0 0 4 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

3.2.3  อาจารยพิเศษ 

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 
ตำแหนง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษาจาก

สถาบัน, พ.ศ. 

ภาระการสอนตอสัปดาห 

แตละปการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 

1 นายพานิช วุฒพิฤกษ 

 

ศาสตราจารย D.Eng 

 

วศ.ม. 

 

วศ.บ. 

Soil 

Engineering 

วิศวกรรมโยธา 

 

วิศวกรรมโยธา 

Asian Institute of 

Technology พ.ศ 2543 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี พ.ศ 2533 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี พ.ศ 2523 

0 0 3 3 

2 นายอุดมวิทย  

ไชยสกุลเกียรติ 

 

รอง

ศาสตราจารย 

  ปร.ด 

 

 

วศ.ม. 

 

  วศ.บ.  

การบริหาร

อาชีวศกึษา 

 

วิศวกรรมโยธา 

 

วิศวกรรมโยธา 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง พ.ศ. 2552 

มหาวิทยาลัยรังสิต  

พ.ศ. 2545 

ศูนยกลางสถาบันเทคโนโลยี

ราชมงคล พ.ศ. 2544 

0 0 3 3 

3 นางสวุิมล สัจจวาณิชย 

 

ศาสตราจารย Ph.D. 

 

วศ.ม. 

 

  วศ.บ.  

Civil 

Engineering 

วิศวกรรมโยธา 

 

วิศวกรรมโยธา 

Oregon State University 

ค.ศ. 1997 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ.2523 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ.2519 

0 0 3 3 

4 นายวันชยั ยอดสุดใจ 

 

ศาสตราจารย D. Eng. 

 

 

M. Eng. 

 

วศ.บ. 

International 

Development 

Engineering 

Civil Engineering 

 

วิศวกรรมโยธา 

Tokyo Institute of 

Technology ค.ศ. 2003 

 

Tokyo Institute of 

Technology ค.ศ. 2000 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

พ.ศ. 2540 

0 0 3 3 

5 นายวรัญ วงศประชุม 

 

อาจารย ปร.ด. 

 

 

วศ.ม. 

 

   

วศ.บ.  

วิศวกรรมโยธา 

  

 

วิศวกรรมโยธา 

 

 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

พ.ศ.2559 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกลาพระนครเหนือ 

พ.ศ. 2555 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลรัตนโกสินทร พ.ศ. 

2553 

0 0 3 3 
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4.   องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 

      จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณใน

วิชาชีพกอนเขาสูการทำงานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณภาคสนาม เพ่ือฝกให

นักศึกษารูจัก การประยุกตใชความรูท่ีเรียนมา สำหรับใชกับสภาพการทำงานจริง และเพ่ือเปนการ

เตรียมความพรอมในทุกๆดานกอนออกไปทำงานจริงหลังจบการศึกษา โดยหลักสูตรไดจัดการใหศึกษา

รายวิชาสหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโยธา อยู ในกลุมวิชาเสริมสรางประสบการณ ในวิชาชีพ 

EN2074401 สหกิจศึกษาสำหรับวิศวกรรมโยธา Cooperative Education for Civil Engineering 

6(0-40-0) 

 4.1   มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

               ความคาดหวังในผลการเรยีนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังน้ี 

4.1.1  ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 

         ความจำเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

4.1.2  บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนำไปแกปญหาทางวิศวกรรมโยธาได 

4.1.3  มีมนุษยสัมพันธและสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.1.4  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัว 

         ใหเขากับสถานประกอบการได 

4.1.5  มีความกลาในการแสดงออก และนำความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.1.6  มีทักษะการส่ือสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล 

 4.2   ชวงเวลา 

                ภาคการศึกษาท่ี 2 ของระดับปการศึกษาที่ 4 

       4.3   การจัดเวลาและตารางสอน 

               จัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศกึษาปกติ 
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5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

การทำโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพ่ือการแกปญหา

หรือประยุกตใชความรูทางดานวิศวกรรมมาประยุกตใชในการวิเคราะห ออกแบบ และพัฒนางาน

วิศวกรรมโยธาไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม  ภายใตคำแนะนำของอาจารยที่

ปรึกษาโครงงาน  ผูรวมโครงงานจำนวนไมเกิน 4 คนตอโครงงาน  กำหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/เก็บ

ขอมูล วิเคราะหขอมูลและทำรายงานตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  สงรายงานและหรือผลงานตาม

เวลาที่กำหนด 

        5.1   คำอธิบายโดยยอ 

หัวขอวิชาโครงงาน จะเปนหัวขอที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาคนควาเพ่ิมเติมได 

สามารถแกไขปญหา สามารถคิดวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาได โดยสามารถนำทฤษฎีมาประยุกตใช

ในการทำโครงงานได มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทำเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด    

5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู  

นักศึกษาสามารถทำงานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถปรับตัวทำงานรวมกับ

ผูอ่ืนได มีสังคมกวางขึ้น มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือกรณีทำงานโครงงานดานเครื่องทดสอบ    

มีการประยุกตใชทฤษฎใีนการทำโครงงาน โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได 

5.3   ชวงเวลา 

ภาคการศึกษาที่ 1 ของระดับปการศึกษาที่ 4 

5.4   จำนวนหนวยกติ 

3  หนวยกิต 

5.5   การเตรียมการ 

มีการกำหนดชั่วโมงการใหคำปรึกษา จัดทำบันทึกการใหคำปรึกษา ใหขอมูลขาวสาร

เก่ียวกับโครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาปญหา

อุปสรรคอยางตอเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา  

        5.6   กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการทำโครงงาน สมุดบันทึกการใหคำปรึกษา โดย

อาจารยท่ีปรึกษา และประเมินผลจากผลสำเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทำงานได

ในเบ้ืองตน และการจัดสอบการนำเสนอ ที่มีอาจารยสอบไมต่ำกวา 3 คน 
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หมวดที่  4   ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตน และ

ทำหนาที่เปนพลเมืองดี  รับผิดชอบ

ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม 

 

สงเสริมและสอดแทรกใหนักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เคารพใน

สิทธิทางปญญาและขอมูลสวนบุคคล การใชเทคโนโลยีในการพัฒนา

สังคมที่ถูกตอง จัดคายพัฒนาชุมชน เพื่อใหนักศกึษามีโอกาสเผยแพร

ความรูที่ไดศึกษามา  

(2) ป ฏิบั ติ ตน ภาย ใต จ รรยาบ รรณ

วิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต และ

เสียสละ 

 

ในรายวิชาเปดสอนตองสงเส ริมและสอดแทรกใหนักศึกษามี

จรรยาบรรณในวิชาชีพ การใชเทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่ถูกตอง 

ซื่อสัตยสุจริต โดยอาจมีการจัดคายพัฒนาชุมชน เพ่ือใหนักศึกษามี

โอกาสเผยแพรความรูที่ไดศึกษามาดวยความเสียสละ 

(3) มีความรูทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติอยู

ในเกณฑที่ ไดมาตรฐาน สามารถ

ประยุกต ใชศาสตรดังกลาวอยาง

เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพ

ข อ งต น  แ ล ะ ก า รศึ ก ษ า ต อ ใน

ระดับสูงข้ึนไปได 

รายวิชาที่เปดสอนตองตอยอดความรูพื้นฐานในภาคบังคับ และปรับ

ตามวิวัฒนาการของศาสตร มีโจทยปญหาท่ีทาทายใหนักศึกษา

คนควาหาความรูในการพัฒนาศักยภาพประยุกตใชศาสตรดังกลาว

อยางเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอใน

ระดับสูงข้ึนไปได 

(4) มี ค วาม ใฝ รู ใน อ งค ค ว าม รู แ ล ะ

เทคโน โลยีที่ มี การเปลี่ ยนแปลง

พัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนา

องคความรูที่ตนมีอยูใหสูงข้ึนไป เพื่อ

พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา

สังคมและประเทศชาติ 

มีการจัดใหมีองคกรภายนอกที่สามารถถายทอดความรูในดาน

วิศวกรรมโยธาที่ เก่ียวของ เชน เทคโนโลยีสมัยใหมเก่ียวกับงาน

วิศวกรรมโยธาท่ัวไป เปนตน เพื่อกระตุนการเรียนรูแกผูเรียนในองค

ความรูที่พัฒนาตลอดเวลา 

(5) มีความคิด ริเริ่มสรางสรรค  และ

สามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

สรางโจทยปญหาของรายวิชาตาง ๆ ใหกับนักศึกษาแกปญหาดวย

ตนเอง และอาจเฉลยหลังจากตรวจวิธีการคิดและแกปญหาของ

นักศึกษาแลว 

(6) มีความสามารถในการทำงานรวมกับ

ผูอื่น  มีทักษะในดานการทำงานเปน

หมูคณะ สามารถบริหารจัดการการ

ทำงานไดอยางเหมาะสม และเปนผู

มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 

สรางโจทยปญหาของรายวิชาตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาทำงาน โดย

มอบหมายใหทำงานแบบกลุมทำงาน แทนที่จะเปนแบบงานแบบ

เดี่ยว เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดฝกฝนการทำงานเปนหมูคณะ 

สามารถบริหารจัดการการทำงานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมี

ทัศนคติที่ดีในการทำงาน 

(7) สามารถติดตอสื่อสารกับผูรวมงาน

และผูอ่ืนไดเปนอยางด ี

สงเสริมใหมีการเผยแพร และการแลกเปลี่ยนความรูมีระบบเพื่อ

สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมูนักศึกษาหรือบุคคลภายนอก

เปนอยางดี 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

(8) มีความสามารถในการใชภาษาไทย 

ภาษาตางประเทศ และศัพททาง

เทคนิค ในการติดตอสื่อสาร รวมถึง

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปน

อยางดี 

บางรายวิชาอาจมีการมอบหมายงานใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูล 

รวบรวมความรูนำเสนอในชั้นเรียน และเผยแพรความรูระหวาง

นักศึกษาดวยกัน หรือใหกับผูสนใจภายนอก ดวยการใชเทคโนโลยี

สมัยใหม 

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน     

    2.1   คุณธรรม จริยธรรม 

            2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) ปฏิบัตติามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม 

(2) มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และ ซื่อสัตยสุจริต  

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับ

ตางๆ ขององคกรและสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนำและผูตาม สามารถทำงานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ

ขัดแยงตามลำดับความสำคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 

(4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล 

องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ

วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

 กำหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศกึษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา

ชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ

รับผิดชอบโดยการทำงานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนำกลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ

ซื่อสัตยโดยตองไมทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน  เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตอง

สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
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เชน การยกยองนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

            2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

                    (1)  ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกำหนดเวลาที่

มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม 

                    (2)  ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม 

หลักสูตร 

                    (3)  ประเมินจากปริมาณการทุจริตในการสอบ 

                    (4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 

 

      2.2   ความรู 

2.2.1   ผลการเรียนรูดานความรู 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ 
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขา 
(3) สามารถนำผลงานวิจัยที่เก่ียวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
(1)  มีความรูและความเขาใจทางดานคณิตศาสตรพ้ืนฐานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน

วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของและการ
สรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆที่เก่ียวของ 
(4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาไดดวยวิธีการท่ีเหมาะสมรวมถึงการประยุกตใช

เครื่องมอืท่ีเหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
(5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาใน

งานจริงได       

               2.2.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

                         ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต

ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของ

รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชาน้ันๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดย

การศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนการฝก

ปฏิบัตงิานในสถานประกอบการ 
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2.2.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู         
         ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนและการปฏิบัติงานของนักศกึษา ในดานตางๆ คือ 

(1) การทดสอบยอย และสอบปลายภาคเรียน 

(2) รายงานที่นักศึกษาจัดทำ 

(3)  แผนธุรกิจ หรือโครงการที่นำเสนอ 

(4) การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(5) รายวิชาสหกิจศึกษา 

 

    2.3   ทักษะทางปญญา 
2.3.1   ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  (1)  คิดอยางมีระบบบนพ้ืนฐานของขอมูลและขอเท็จจริง 

                               (2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐาน เพ่ือการ

วิเคราะหปญหา 

  (3) สามารถบูรณาการความรูเพ่ือการศึกษาปญหาที่ซับซอน และเสนอแนะแนวทาง

แกปญหา 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  

(1) มีความคดิอยางมีวิจารณญาณท่ีดี 

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ  

(3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึง 

การใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยาง 

เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเองเพื่อการเรยีนรู 

ตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

              2.3.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา 

(1) กรณศีกึษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(2) การอภิปรายกลุม 

(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

              2.3.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา        

                        ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน การประเมินจาก

การนำเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 
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     2.4   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
              2.4.1   ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

(1) มีมนุษยสมัพันธท่ีดี และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 

(2) แสดงภาวะผูนำและผูตามไดอยางเหมาะสม 

                             (3)     มีความรับผิดชอบตอผลการกระทำและการนำเสนอ 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมได  ในประเด็น

ท่ีเหมาะสม 

(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้ง

สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ

ชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง และ

สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง  

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่มอบหมาย ทั้งงาน

บุคคลและงานกลุม สามารถปรบัตัวและทำงานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนำและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  

(5) มีจิตสำนึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 
 

              2.4.2  กลยุทธการสอนทีใ่ชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและความ 

รบัผิดชอบ 

                      ใชการสอนที่มีการกำหนดกิจกรรมใหมีการทำงานเปนกลุม การทำงานที่ตองประสานกับ

ผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความ

คาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ  
 

              2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

                     ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศกึษาในการนำเสนอรายงาน และสังเกต

จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล 
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     2.5   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

             2.5.1  ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) เขาใจหลักเบ้ืองตนทางคณติศาสตรและสถิติ 

(2)  สามารถประยุกตใหวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ

นำเสนอรายงาน 

(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล 

และแปลความหมาย รวมถึงการนำเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(5)  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีหลากหลายอยางเหมาะสมและปลอดภัยใน

การเรียนรู สรางสรรค และสื่อสาร 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สำหรับการทำงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพได          

เปนอยางด ี

(2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ

ประยุกต ตอการแกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 

(3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยาง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย

ใชสัญลักษณ 

(5) สามารถใชเครื่องมือการคำนวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ

ในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวของได 

            2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    

                      จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจำลอง และ

สถานการณเสมือนจริง และนำเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 

 2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชทฤษฎีการเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เก่ียวของ 
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(2)  ประเมินจากความสามารถจากการอธิบายถึงขอจำกัด เหตุผลในการเลือกใช

เครื่องมอืตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆท่ีมีการนำเสนอตอชั้นเรียน 

     2.6   ดานทักษะพิสัย 

            2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

ก.  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

- 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 

(1)  สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนดได 

(2)  สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ 

(3)  สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได 

2.6.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย 

 จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชา 

ตางๆ ที่ไดศึกษามา การวิเคราะหเพ่ือแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้  

(1)  สรางทักษะในการปฏิบัติงาน 

(2)  สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ 

(3)  สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ 

(4)  จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศกึษา 

(5)  สนับสนุนการทำโครงงาน 

(6)  การฝกงานในสถานประกอบการ 

              2.6.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

                        ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 

(1)  มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

(2)  มีการประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัติ 

(3)  มีการประเมินโครงงานของนกัศึกษา 

(4)  มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา  
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3.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา    

      (Curriculum Mapping)   

           แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ (2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง 

ซึง่บางรายวิชาอาจไมนำสูผลการเรียนรูบางเรื่องก็ไดผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี ้

 

       3.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคบั และ

กฎเกณฑของสังคม 

2)  มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต 

และมีจิตสาธารณะ 

3)  มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

รับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม 

 

 

1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชา

อยางกวางขวางและเปนระบบ 

2)  สามารถติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและ

เทคโนโลยีของสาขา 

3)  สามารถนำผลงานวิจัยท่ี

เก่ียวของมาใชในการแกปญหา

ดานวิชาการและวิชาชีพ 

 

 

1) คิดอยางมีระบบบนพ้ืนฐาน

ของขอมูลและขอเท็จจริง 

2)  สามารถสืบคน ตีความ และ

ประเมินขอมูล แนวคดิ และ

หลักฐาน เพ่ือการวเิคราะห

ปญหา 

3)  สามารถบูรณาการความรู

เพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอน 

และเสนอแนะแนวทางแกปญหา 

1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี และ

ยอมรับความแตกตางระหวาง

บุคคล 

2)  แสดงภาวะผูนำและ 

ผูตามไดอยางเหมาะสม 

3)  มีความรับผิดชอบตอผล 

การกระทำและการนำเสนอ 

 

1) เขาใจหลักเบือ้งตนทางคณิตศาสตร

และสถิติ 

2)  สามารถประยุกตใหวิธีการทาง

คณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหา

และการนำเสนอรายงาน 

3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการ

สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล 

และแปลความหมาย รวมถึงการนำเสนอ

ขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

 

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ี

หลากหลายอยางเหมาะสมและปลอดภัย

ในการเรียนรู สรางสรรค และสื่อสาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

   ความรับผดิชอบหลัก                          ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

กลุมวิชาภาษาไทย  
GE2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร     
GE2100102  ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารธรุกิจ            
GE2100103  ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ       
GE2100106  การสรรคสรางภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต        
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

GE2200101  ภาษาอังกฤษเทคนิค           
GE2200102  ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ           

GE2200103  การอานภาษาอังกฤษ               
GE2200104  การฟงภาษาอังกฤษ               
GE2200105  การสนทนาภาษาอังกฤษ              
GE2200106  ภาษาจีนพ้ืนฐาน             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสตูรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ความรับผดิชอบหลัก                          ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

GE2200107  ภาษาจีนเพ่ือการสือ่สาร            
GE2200108  ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรยีนรู              
GE2200109  ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ              
GE2200110  ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในท่ีสาธารณะ 

                 และการโตวาท ี
          

GE2200111  ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน          
GE2200112  ภาษาอังกฤษผานวรรณกรรมในสื่อ              
GE2200113  ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร              
GE2200114  ภาษาและวัฒนธรรม          
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

GE2300101  พลวัตทางสังคมและความทันสมัย              
GE2300102  มนุษยสัมพันธ              
GE2300103  ระเบียบวธิวีิจัย              
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวชิา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ความรบัผิดชอบหลัก                          ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

GE2300107  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ              
GE2300108  อาเซียนศึกษา             
GE2300110  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดี มสีุข                 
GE2300111  ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยนื               

GE2300112  ชุมชนศึกษา               
GE2300113  วัยใส ใจสะอาด              
GE2400102  จิตวิทยาทั่วไป       
GE2400103  ไทยศึกษา              
GE2400104  การพัฒนาบุคลิกภาพ          
GE2400105  พฤติกรรมมนุษยกบัการพัฒนาตน            
GE2400109  ทักษะการรูสารสนเทศ                
GE2400110  จิตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   ความรับผดิชอบหลัก                          ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

กลุมวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ  

GE2500101  พลศึกษา                

GE2500102  ลีลาศ               

GE2500103  กีฬาประเภททีม               

GE2500104  กีฬาประเภทบุคคล               

GE2500105  นันทนาการ                
GE2500106  ศิลปะการปองกันตวัและการตอสูดวย 

                  มวยไทย                      

GE2500107  การฝกดวยน้ำหนกัเพื่อสุขภาพ                  

GE2500108  การวิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ                  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

   ความรับผดิชอบหลัก                          ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสือ่สาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

กลุมวิชาคณติศาสตรและวิทยาศาสตร 

GE2600101  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน              
GE2600102  สถิติเบื้องตน                     
GE2600103  คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน           
GE2600104  การวิเคราะหขอมลูดวยโปรแกรมสำเร็จรูป    

                 ทางสถิติ    
             

GE2700101  วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน                    

GE2700102  สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร              

GE2700103  ชีวิตกับเทคโนโลย ี             
GE2700104  วิทยาศาสตรกบัเทคโนโลยเีปลี่ยนโลก             

GE2700105  การใชชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

   ความรับผดิชอบหลัก                          ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร 

GE2810101  โลกในศตวรรษท่ี 21                  
GE2810102  การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ               

GE2810103  ชีวติและการคิดเชิงบวก                  

GE2810104  การออกกำลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ                  

GE2810105  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ                  
GE2810106  จิตอาสาและการปองกันสาธารณภัย                  

GE2810107  การคิดและการออกแบบนวตักรรม 

                 สรางสรรคของมนุษย 
              

GE2810108  เรารัก มทร.พระนคร            
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

   ความรับผดิชอบหลัก                          ความรับผดิชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร 

GE2820101  ปกิณกคณติศาสตร              
GE2820102  วิทยาศาสตรกับการดำรงชีวิต                 
GE2820103  วัสดุและการประยกุตใชในชีวิตประจำวัน            
GE2820104  การคิด การตดัสินใจและการแกปญหา             
GE2820105  การเปลี่ยนผานสูเทคโนโลยีสีเขยีว 

                  เพ่ือความยั่งยืน 
               

GE2820106  ทรัพยสินทางปญญากับอุตสาหกรรมสีเขียว                
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   3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

   ทักษะพิสัย 

 

(1) เขาใจและซาบซึ้งใน

วัฒนธรรมไทย ตระหนักใน

คุณคาของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และ 

ซื่อสัตยสุจรติ  

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา 

รับผิดชอบตอตนเองและ

สังคม เคารพกฎระเบียบ

และขอบังคับตาง ๆ ของ

องคกรและสังคม 

(3) มีภาวะความเปนผูนำ

และผูตาม สามารถทำงาน

เปนหมูคณะ สามารถแกไข

ขอขัดแยงตามลำดับ

ความสำคัญ เคารพสิทธิ

และรับฟงความคิดเห็นของ

(1) มีความรูและความ

เขาใจทางคณิตศาสตร

พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 

และเศรษฐศาสตร เพ่ือการ

ประยุกตใชกับงานทางดาน

วิศวกรรมศาสตรท่ี

เก่ียวของ และการสราง

นวัตกรรมทางเทคโนโลย ี

(2) มีความรูและความ

เขาใจเก่ียวกับหลักการที่

สำคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและ

ปฏิบัติในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทาง

วิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการ

(1) มีความคิดอยางมี

วิจารณญาณที่ดี 

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา 

วิเคราะห และ สรุป

ประเด็นปญหาและความ

ตองการ  

(3) สามารถคิด วิเคราะห 

และแกไขปญหาดาน

วิศวกรรมไดอยางมีระบบ 

รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจใน

การทำงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

(4) มีจินตนาการและความ

ยืดหยุนในการปรับใชองค

ความรูที่เก่ียวของอยาง

(1) สามารถสื่อสารกับกลุม

คนที่หลากหลาย และ

สามารถสนทนาทั้ง

ภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยาง

มีประสิทธิภาพ สามารถใช

ความรูในสาขาวิชาชีพมา

สื่อสารตอสังคมไดใน

ประเด็นที่เหมาะสม 

(2) สามารถเปนผูริเริ่ม

แสดงประเด็นในการแกไข

สถานการณเชิงสรางสรรค

ท้ังสวนตัวและสวนรวม 

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง

พอเหมาะท้ังของตนเอง

และของกลุม รวมทั้งให

(1) มีทักษะในการใช

คอมพิวเตอร สำหรับการ

ทำงานที่เก่ียวของกับ

วิชาชีพไดเปนอยางดี 

(2) มีทักษะในการวิเคราะห

ขอมูลสารสนเทศทาง

คณิตศาสตรหรือการแสดง

สถิติประยุกต ตอการ

แกปญหาที่เกี่ยวของได

อยางสรางสรรค 

(3) สามารถประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ที่ทันสมัยได

อยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

(4) มีทักษะในการสื่อสาร

(1) สามารถปฏิบัติงานตาม

แบบที่กำหนดได 

(2) สามารถปฏิบัติงานได

ถูกตองโดยอิสระ 

(3) สามารถประยุกตการ

ปฏิบัติงานเพื่อการ

แกปญหาในสภาพจริงได 
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คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

   ทักษะพิสัย 

 

ผูอ่ืน รวมท้ังเคารพใน

คุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

(4) สามารถวิเคราะหและ

ประเมินผลกระทบจากการ

ใชความรูทางวิศวกรรมตอ

บุคคล องคกร สังคมและ

สิ่งแวดลอม 

(5) มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ และมี

ความรับผิดชอบในฐานะผู

ประกอบวิชาชีพ รวมถึง

เขาใจถึงบริบททางสังคม

ของวิชาชีพวิศวกรรมในแต

ละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน 

ความรูในสาขาวิชาที่ศึกษา

กับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวของ  

(4) สามารถวิเคราะหและ

แกไขปญหา ดวยวิธีการที่

เหมาะสม รวมถึงการ

ประยุกตใชเครื่องมือท่ี

เหมาะสม เชน โปรแกรม

คอมพิวเตอร เปนตน 

(5) สามารถใชความรูและ

ทักษะในสาขาวิชาของตน 

ในการประยุกตแกไขปญหา

ในงานจริงได 

เหมาะสม ในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองค

ความรูจากเดิมไดอยาง

สรางสรรค 

(5) สามารถสบืคนขอมูล

และแสวงหาความรู

เพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพื่อ

การเรียนรูตลอดชีวิต  และ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง

องคความรูและเทคโนโลยี

ใหม ๆ 

ความชวยเหลือและอำนวย

ความสะดวกในการแกไข

ปญหาสถานการณตาง ๆ 

(3) สามารถวางแผนและ

รับผิดชอบในการ

พัฒนาการเรียนรูท้ังของ

ตนเองและสอดคลองกับ             

ทางวิชาชพีอยางตอเนื่อง  

(4) รูจักบทบาท หนาที่ 

และมีความรับผิดชอบใน

การทำงานตามท่ี

มอบหมาย ทั้งงานบุคคล

และงานกลุม สามารถ

ปรับตัวและทำงานรวมกับ

ผูอื่นทั้งในฐานะผูนำและผู

ตามไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถวางตัวไดอยาง

ขอมูลทั้งทางการพูด การ

เขียน และการสื่อ

ความหมายโดยใช

สัญลักษณ 

(5) สามารถใชเคร่ืองมือ

การคำนวณและเครื่องมือ

ทางวิศวกรรม เพ่ือ

ประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวของได  
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คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

   ทักษะพิสัย 

 

เหมาะสมกับความ

รับผิดชอบ  

(5) มีจิตสำนึกความ

รับผดิชอบดานความ

ปลอดภัยในการทำงาน 

และการรักษา

สภาพแวดลอมตอสังคม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

     ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ความสัมพนัธ  

ระหวางบคุคลและ            

ความรับผิดชอบ 

5.  การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

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 2 3 

กลุมวิชาบังคับทางวิทยาศาสตร 

ST2031101 แคลคลูัส 1 สำหรบัวิศวกร                             

ST2031102 แคลคูลัส 2 สำหรบัวิศวกร                             

ST2031201 แคลคลูัส 3 สำหรบัวิศวกร                             

ST2041103 เคมีสำหรับวิศวกร                               

ST2041104 ปฏิบัติการเคมสีำหรบัวิศวกร                              
ST2051107 ฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร                              

ST2051108 ปฏิบัติการฟสิกส 1 สำหรับ 

                 วิศวกร 
                            

 

 
 

 



94 
 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบตอผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ  

     ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ความสัมพันธ  

ระหวางบคุคลและ            

ความรับผิดชอบ 

5.  การวิเคราะหเชิง   

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะพสิัย 

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 2 3 

EN2071101 ความนาจะเปนและสถิติ

สำหรับวิศวกรโยธา 
                            

กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 

องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

EN2021101 กลศาสตรวศิวกรรม                             

EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม                             

EN2031103 วสัดุวิศวกรรม                             

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร                             

EN2072201 ความแข็งแรงของวัสดุ                               

EN2072202 การสำรวจ                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ  

     ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ความสัมพันธ  

ระหวางบคุคลและ            

ความรับผิดชอบ 

5.  การวิเคราะหเชิง   

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

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 2 3 

EN2072203 ปฏิบัติการสำรวจ                             

EN2072204 การฝกสำรวจภาคสนาม                             
EN2072205 ธรณีวิทยา                             

EN2072306 การประยุกตใชคอมพิวเตอร 

                 ในงานวิศวกรรมโยธา 
                            

องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

กลุมที่ 1 วิศวกรรมโครงสราง 

EN2072207 ทฤษฎีโครงสราง                             

EN2072208  คอนกรีตเทคโนโลย ี                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

     ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ความสัมพันธ  

ระหวางบคุคลและ         

ความรับผิดชอบ 

5.  การวิเคราะหเชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพสิัย 

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 2 3 

EN2072209 วสัดุวิศวกรรมทางโยธาและ 

                 การทดสอบ 
                            

EN2072310 การวเิคราะหโครงสราง                             

EN2072311 การออกแบบคอนกรตีเสริม 

                 เหล็กและปฏบิัต ิ
                            

EN2072412 การออกแบบโครงสรางเหล็ก 

                 และไมและปฏิบัต ิ
                            

กลุมท ี2 วิศวกรรมการกอสรางและการจัดการ    

EN2072413 วศิวกรรมการกอสรางและ 

                 การบรหิาร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

     ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ความสัมพันธ  

ระหวางบคุคลและ            

ความรับผิดชอบ 

5.  การวิเคราะหเชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

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 2 3 

กลุมที่ 3 วิศวกรรมขนสง 

EN2072314 วศิวกรรมการทาง                             

EN2072315 ปฏิบัติการทดสอบวัสด ุ

                  การทาง 
                            

  EN2072416 วศิวกรรมขนสง                             

  กลุมที่ 4 วิศวกรรมแหลงน้ำ 

EN2072217 ชลศาสตร                             

EN2072218 ปฏิบัติการชลศาสตร                             

EN2072319 วศิวกรรมชลศาสตร                             

EN2072320 อุทกวิทยา                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ  

     ความรบัผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จรยิธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ความสัมพันธ  

ระหวางบคุคลและ            

ความรับผิดชอบ 

5.  การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

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 2 3 

กลุมที่ 5 วิศวกรรมเทคนคิธรณี 

EN2072321 ปฐพีกลศาสตร                             

EN2072322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร                             

EN2072323 วศิวกรรมฐานราก                             

กลุมวิชาบงัคับบูรณาการทางวิศวกรรม 

EN2073301 การเตรียมโครงงาน 

                 วิศวกรรมโยธา 
                            

EN2073402  โครงงานวิศวกรรมโยธา                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

     ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ความสัมพันธ  

ระหวางบคุคลและ            

ความรับผิดชอบ 

5.  การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

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 2 3 

กลุมวิชาเสริมสรางประสบการณในวิชาชีพ 

EN2002301 การเตรียมความพรอมสหกิจ 

                 ศึกษา 
                            

EN2074401 สหกิจศึกษาสำหรับ      

                วิศวกรรมโยธา 
                            

EN2074402 การฝกงานทางวิศวกรรมโยธา                             

 EN2074403 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา                             

5) กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

EN2031101 การฝกพื้นฐานทางวิศวกรรม1                             

EN2075301 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง                             
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

     ความรับผิดชอบหลัก          ความรบัผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ความสัมพันธ  

ระหวางบคุคลและ            

ความรับผิดชอบ 

5.  การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

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 2 3 

EN2075302 การออกแบบอาคาร                             

EN2075303 การประเมินและตรวจสอบ 

                 สภาพโครงสรางเบ้ืองตน 
                            

  EN2075304 การตรวจสอบงานกอสราง                                 

  EN2075305 วิศวกรรมประปาและ 

                    สุขาภิบาล                   
                            

EN2075306 น้ำใตดินและการระบายน้ำ                             

  EN2075307 วิศวกรรมการระบายน้ำและ 

                   การออกแบบ                                              
                            

EN2075308 การสำรวจเสนทาง                             

EN2075309 วศิวกรรมจราจร                             
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ  

     ความรับผิดชอบหลัก          ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 3.  ทักษะทางปญญา 

4.  ความสัมพันธ  

ระหวางบคุคลและ     

ความรับผิดชอบ 

5.  การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

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 2 3 

EN2075310  การวางแผนการขนสง 

                  เขตเมือง 
                            

EN2075311  โครงสรางพ้ืนฐานระบบราง                             

EN2075312 การประมาณและวิเคราะห 

                 ราคางานกอสราง 
                            

EN2075313 การจัดการสิ่งแวดลอมและ 

      ความปลอดภัยในโครงการ 

                กอสราง 

                            

EN2075314 สมการเชิงอนุพันธ                             

EN2075315 เศรษฐศาสตรวิศวกรรมโยธา                             
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หมวดที่  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสำเร็จการศกึษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)   
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะกำลังศึกษา 

 2.1.1 แตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูใน

ระดับรายวิชามีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ

 2.1.2 กำหนดใหมีการทวนสอบอยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป

การศึกษา 

 2.1.3 ประเด็นการทวนสอบ ใหดำเนินการตามที่กำหนดไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) 

 2.1.4 พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กำหนดไวใหเปนไปตามแผน 

 2.1.5 ดำเนินการทวนสอบหลังประกาศผลการศึกษาแตละภาคการศึกษา 

 2.1.6 จัดทำรายงานผลการทวนสอบการวิเคราะหและขอเสนอแนะการแกปญหา 

 2.1.7 การทวนสอบในระดับหลักสูตรมีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใชในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนรูของนักศึกษา 
 

     2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

 2.2.1 ภาวการณไดงานทำของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สำเร็จการศึกษา ใน

ดานของระยะเวลาในการหางานทำ ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจ ของบัณฑิตในการ

ประกอบการงานอาชีพ 

 2.2.2 การทวนสอบจากผูประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษา

และเขาทำงานในสถานประกอบการนั้นๆ 

 2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ

คุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑติศกึษาในสถานศกึษานั้นๆ  

 2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในสวนของความพรอมและความรูจาก

สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตรเพ่ือนำมาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึน 

 2.2.5 มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการมาประเมินหลักสูตรหรือเปน

อาจารยพิเศษเพ่ือเพ่ิมประสบการณเรียนรูและพัฒนาองคความรูของนักศกึษา 
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3.  เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาในทุกหมวดวิชาที่กำหนดไวในหลักสูตรและมีผลการศึกษาผาน

ตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และผานการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย 

 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

     1.1 มีการปฐมนิเทศแนะนำแนวการเปนครูใหกับอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/คณะ  ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

     1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ   

การวิจัยอยางตอเนื่อง โดยผานการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ 

ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ

ตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

     1.3 ใหความรูอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรายใหม เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

           (1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหมใหมีความรูความเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา

คณะและหลักสูตรที่สอน รวมท้ังอบรมวิธีการสอนแบบตางๆตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอนเพื่อเปนการ

พัฒนาการสอนของอาจารย 

           (2) สงเสริมเพ่ิมพูนความรู ในการทำวิจัย ศึกษาตอ ฝกอบรม และดูงานอยางตอเนื่อง  

           (3) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย  

           (4) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

           (5) สนับสนุนใหอาจารยจัดทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมีตำแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 
 

    2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

           (1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม                

           (2) มีการกระตุนอาจารยทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สงเสริม

การทำวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

 (3) สงเสริมการทำวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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   2.3  การพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหม 

     (1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อ

สงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศกึษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการและการตีพิมพผลงานวิจัยทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ หรือ

การลาเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ 

 

หมวดท่ี  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การกำกับมาตรฐาน 

           คณะวิศวกรรมศาสตร กำหนดการกำกับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวย ระบบ 

หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง สอดคลองกับบริบท

และวิสัยทัศนมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย ทำหนาที่กำกับดูแลการบริหารจัดการ

หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทำหนาที่กำกับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะ โดยใน

ระดับหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทำหนาที่บริหารหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเปนประจำทกุป และพิจารณาปรับปรุงแกไข

การดำเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร 

  

2.  บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู   อยางนอย 6 ดาน  

คือ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ    

5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   และ 6) ทักษะพิสัย โดยพิจารณาจาก

ขอมูลปอนกลับจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของหลายดาน ประกอบดวย สถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และผูมี

สวนไดสวนเสีย  

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดทำการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจำ

ทุกป และแจงผลการสำรวจใหกับคณะไดรับทราบเพื่อเปนขอมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ

การจัดการเรียนการสอน  
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3. นักศึกษา 

หลักสูตรใหความสำคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา และมีความพรอมในการเรียนใน

หลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา โดยการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรม 

การพัฒนานักศึกษาในรูปแบบตางๆเพ่ิมเติม ในการดำเนินงานคำนึงถึงผลลัพธท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา ไดแก 

อัตราการคงอยูของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศกึษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร 
 

4. อาจารย 

 หลักสูตรใหความสำคัญกับคุณภาพของอาจารย ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมีการกำหนด

ระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารยเพ่ือใหมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด นอกจากนั้นยังจัดทำระบบการบริหาร

อาจารย สงเสริมและพัฒนาอาจารย ตามบริบทของหลักสูตร โดยใหคณาจารยเขามามีสวนรวม 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 มหาว ิทย าล ัย ให ค ว ามสำค ัญ ก ับก ระบวน การออกแบบห ล ักส ูตร  เพื ่อ ให ตอบ ส น องต อ 

ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และกำหนดเปนมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธ

กิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกำหนดสาระสำคัญของหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ

มหาวิทยาลัย และบริบทที่เปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยเมื่อ

ครบวงรอบการศึกษา  

          หลักสูตรใหความสำคัญกับอาจารยผูสอนในรายวิชา โดยคำนึงถึงความรูความสามารถและ

ประสบการณในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่สงเสริมใหเกิดทักษะการเรียนรู 

          หลักสูตรกำหนดใหมีการประเมินผูเรียนที่แสดงมาตรฐานผลการเรียนรู เพ่ือนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห

และใชในการปรับปรงุการเรียนการสอน 

             

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

โดยมีหองเรียน หองปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและสื่อสารสนเทศที่มีความ

เพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูของผูใชบริการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)  
       ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตาม
การดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนนิงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

ตัวบง่ชีผ้ลการดำเนนิงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
ผ่านมา 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นักศึกษามีงานทำภายใน 1 ป ีหลังจากสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 X X X X X 

(14) บัณฑิตท่ีได้งานทำได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ก.พ. กำหนด X X X X X 

   หมายเหตุ  :     X       มีการดำเนินกิจกรรม    และ     –       ไม่มีการดำเนินกิจกรรม 
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หมวดที่  8   การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน 

   1) การประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคำแนะนำรวมทั้ง

ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน 

      2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู จากวิธีการที่ใชโดยใชแบบสอบถาม  

หรือการสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษาโดยอาจารยผูสอน และประเมินจากการเรียนรูของ

นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทำกิจกรรมและผลการสอบ 
 

1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

     การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรโดยการ

ประเมินกลยุทธ/วิธีการสอนของอาจารยจากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และติดตามผลการสอนจาก

รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

               2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตที่จบตาม

หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผูสำเร็จการศึกษา 

               2.2 ประเมินจากผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของ

บัณฑติ 

     2.3 ประเมินจากผูทรงคณุวุฒิภายนอก และรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรและการเย่ียมชม 
 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

         การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำป ตามดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะ 

 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน 

          4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย ผูใชบัณฑิต และ

ผูทรงคุณวุฒิ 

         4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตนโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 

4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 
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เอกสารแนบ 

 ภาคผนวก  ก   ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

                          วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

 ภาคผนวก  ข   ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

  ว่าดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีน พ.ศ. 2559 

      ภาคผนวก  ค   ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

      ภาคผนวก  ง    ตารางความสัมพันธของรายวิชาในหลักสูตรกับเนื้อหาองคความรูตามมาตรฐาน  

คุณวุฒิสาขาวิชา 

 ภาคผนวก  จ   ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ 

                         อาจารยประจำหลักสูตร 

 ภาคผนวก  ฉ   คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 
 

      หมายเหตุ :  ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559   
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ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ว่าดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

............................................ 

  โดยทีเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์เกียวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพือให้การจัด

การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครคงไว้ซึงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ

เป็นไปตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ ซงึกําหนดใหม้กีาร

เทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษาในระบบ การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี               

ราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  ในการประชุมครงัท ี๓/๒๕๕๙  

เมอืวนัท ี๓๐ มนีาคม ๒๕๕๙  จงึออกขอ้บงัคบัไวด้งัต่อไปนี 

  ขอ้ ๑  ขอ้บงัคบันีเรยีกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครว่าดว้ย 

การเทยีบโอนผลการเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๙” 

  ขอ้ ๒  ขอ้บงัคบันีใชบ้งัคบัตงัแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นต้นไป 

  ขอ้ ๓  ใหย้กเลกิระเบยีบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ว่าดว้ยการเทยีบโอนผล

การเรยีน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  บรรดาระเบยีบ ขอ้บงัคบั หรอืคาํสงัอนืใดซงึขดัหรอืแยง้กบัขอ้บงัคบันี ใหใ้ชข้อ้บงัคบันีแทน 

  ขอ้ ๔  ในขอ้บงัคบันี 

  “มหาวทิยาลยั” หมายความว่า มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

  “อธกิารบด”ี หมายความว่า อธกิารบดมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

  “คณะ”  หมายความว่า คณะ วทิยาลยั หรอืสว่นราชการทเีรยีกชอือย่างอนืทมีฐีานะเทยีบเท่า

คณะทมีหีน้าทจีดัการศกึษาในสงักดัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

  “คณบด”ี หมายความว่า คณบด ีผู้อํานวยการวทิยาลยั หรอืหวัหน้าส่วนราชการในส่วนราชการ

ทเีรยีกชอือย่างอนืทมีฐีานะเทยีบเท่าคณะทจีดัการศกึษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

  “การเทียบโอนผลการเรยีน”  หมายความว่า การนําผลการเรียนรู้ ซึงเป็นความรู้ ท ักษะและ

ประสบการณ์ของผู้เรยีนทีเกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอธัยาศัย การฝึก

อาชพีหรอืจากประสบการณ์การทํางานมาประเมนิเป็นสว่นหนึงของการศกึษาตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยั 

  ขอ้ ๕  ให้อธกิารบด ีรกัษาการตามขอ้บงัคบันี ใหม้อํีานาจออกประกาศเพอืปฏบิตัิให้เป็นไป

ตามขอ้บงัคบันี 

  กรณีมปัีญหาเกยีวกบัการปฏบิตัติามขอ้บงัคบันี ใหอ้ธกิารบดเีป็นผูว้นิิจฉยัชขีาด 
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หมวด ๑ 

บททวัไป 

  ขอ้ ๖  ขอ้บงัคบันีใหใ้ชบ้งัคบักบันักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละระดบับณัฑติศกึษา 

  ขอ้ ๗  ให้มกีารแต่งตงัคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรยีน เพอืดําเนินการเทียบโอนผล   

การเรยีน ดงันี 

  (๑) การเทยีบโอนผลการเรยีนในระบบ ให้คณบดแีต่งตงับุคคลซงึมคีุณสมบตัสิอดคล้องกบั

ระดบัการศกึษาและสาขาวชิาทขีอเทยีบโอนจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นคณะกรรมการ   

  (๒) การเทียบโอนผลการเรยีนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัเข้าสู่

การศึกษาในระบบ ให้อธิการบดีแต่งตังคณบดีเป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสถานประกอบการ หรือ

ผูแ้ทนองคก์รวชิาชพีทเีกยีวขอ้ง และอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรเป็นกรรมการ 

  ข้อ ๘  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหน้าทีดําเนินการเทียบโอนผลการเรยีนรู้และ

ประเมนิความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารประเมนิผลทมีหาวทิยาลยัประกาศกําหนด 

  ข้อ ๙  ผู้ขอเทียบโอนผลการเรยีน ต้องขนึทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลยั และ

ศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัอย่างน้อยหนึงปีการศกึษา 

  ขอ้ ๑๐ ค่าธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรยีนและหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศของ

มหาวทิยาลยั 

  ขอ้ ๑๑  การเทยีบโอนผลการเรยีน ใหอ้ยู่ในอํานาจของคณบดเีป็นผูพ้จิารณาอนุมตั ิ

หมวด ๒ 

การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ 

ส่วนที ๑ 

การเทียบโอนระดบัปริญญาตรี 

  ขอ้ ๑๒  หลกัเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรยีนโดยการเทียบวชิาเรยีนและโอนหน่วยกิต 

ระหว่างการศกึษาในระบบ ระดบัปรญิญาตร ีมดีงันี 

 (๑) เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มวชิาในหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเท่าทสีาํนกังาน 

คณะกรรมการการอุดมศกึษาหรอืหน่วยงานของรฐัทมีอีํานาจตามกฎหมายรบัรอง 

(๒) รายวชิาทีขอเทียบโอน ต้องมเีนือหาสาระการเรยีนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อย

กว่าสามในสีของรายวชิาทีขอเทียบโอน และมจีํานวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรอืมากกว่าตามทีกําหนดไว้ใน

หลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 

(๓) รายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทจีะนํามาเทยีบโอนหน่วยกติต้องมรีะดบัคะแนนไม่ตํากว่า ค หรอื 

C  (ผลการศกึษาพอใช้) หรอืค่าระดบัคะแนน  ๒.๐ หรอืเทยีบเท่า   

(๔) รายวชิาทีเทยีบโอนหน่วยกติให้ เมอืรวมกนัแลว้ต้องมจีํานวนหน่วยกติไม่เกนิสามในสี

ของจาํนวนหน่วยกติตลอดหลกัสตูร 

(๕) รายวชิาทีได้รบัการเทยีบโอนหน่วยกติ ให้แสดงชอืรายวชิา จํานวนหน่วยกติ และระดบั

คะแนนในใบแสดงผลการศกึษา โดยไม่นํามาคดิค่าระดบัคะแนนเฉลยีสะสม 

(๖) นกัศกึษาจะตอ้งใชเ้วลาศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัอย่างน้อยหนึงปีการศกึษา 
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ขอ้ ๑๓  ให้ผู้ขอเทียบโอนผลการเรยีนยนืคําร้องขอเทยีบโอนพรอ้มหลกัฐานภายในสบิห้าวนั

นบัจากวนัทผีูข้อเทยีบโอนขนึทะเบยีนเป็นนักศกึษา มฉิะนันใหถ้อืว่าสละสทิธแิละไม่ประสงคจ์ะขอเทยีบโอนผล

การเรียน และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรยีน ดําเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกทีขึน

ทะเบยีนเป็นนกัศกึษา 

กรณีมเีหตุผลความจําเป็นไม่สามารถดําเนินการเทียบโอนผลการเรยีนภายในกําหนดเวลาตามวรรค

หนึง ให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดีเป็นผู้พิจารณาการให้เทียบโอน แต่ต้องไม่เกินภาคการศึกษาที ๒  ในปี

การศกึษานนั 

  ขอ้ ๑๔ ใหม้กีารบนัทกึผลการเทยีบโอน และการประเมนิผลดงันี 

 (๑) รายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทเีทยีบโอนให ้จะไม่นํามาคดิค่าระดบัคะแนนเฉลยีประจําภาค

และค่าระดบัคะแนนเฉลยีสะสม โดยให้บนัทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไว้ส่วนบนของรายวชิาที

เทยีบโอนใหใ้นใบแสดงผลการศกึษา 

(๒) รายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทเีทยีบโอนให้ หากเป็นหลกัสูตรทมีอีงคก์รวชิาชพีควบคุมและ

ต้องใช้ผลการเรยีนประกอบวชิาชีพ ให้กําหนดระดบัคะแนนในรายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทีเทียบโอน เพือ

นํามาคิดค่าระดบัคะแนนเฉลียประจําภาค และค่าระดบัคะแนนเฉลยีสะสม โดยให้บันทึกอักษร “TC” 

(Transfer Credits) ไวส้ว่นทา้ยรายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทเีทยีบโอนใหใ้นใบแสดงผลการศกึษา 

ส่วนที ๒ 

การเทียบโอนระดบับณัฑิตศึกษา 

  ข้อ ๑๕  หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต 

ระหว่างการศกึษาในระบบ ระดบับณัฑติศกึษา มดีงันี   

(๑) เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มวชิาในหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา หรอืเทยีบเท่าทสีาํนกังาน 

คณะกรรมการการอุดมศกึษาหรอืหน่วยงานของรฐัทมีอํีานาจตามกฎหมายรบัรอง 

(๒) รายวชิาทขีอเทียบโอน ต้องมเีนือหาสาระการเรยีนรู้และจุดประสงค์ครอบคลุมไม่น้อย

กว่าสามในสีของรายวชิาทีขอเทียบโอน และมจีํานวนหน่วยกิตเทียบเท่าหรือมากกว่าตามทีกําหนดไว้ใน

หลกัสูตรของมหาวทิยาลยั 

(๓) รายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทจีะนํามาเทียบโอนหน่วยกติต้องมรีะดบัคะแนนไม่ตํากว่า ข หรอืB 

(ผลการศกึษาด)ี  หรอืค่าระดบัคะแนน ๓.๐ หรอืเทยีบเท่า หรอืไดร้บัระดบัคะแนน S (สอบผ่าน/เป็นทพีอใจ)  

(๔) รายวชิาทเีทยีบโอนหน่วยกติให้ เมอืรวมกนัแล้วต้องมจีํานวนหน่วยกติไม่เกนิรอ้ยละสี

สบิของจาํนวนหน่วยกติ ตลอดหลกัสตูร  ทงันไีม่นบัรวมหน่วยกติของวทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระ 

(๕) รายวชิาทไีด้รบัการเทียบโอนหน่วยกิต ให้แสดงชอืรายวชิา จํานวนหน่วยกติ และระดบั

คะแนนในใบแสดงผลการศกึษา โดยไม่นํามาคดิค่าระดบัคะแนนเฉลยี 

      (๖) นักศกึษาจะต้องใชเ้วลาศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยัอย่างน้อยหนึงปีการศกึษาและลงทะเบยีน

เรยีนรายวชิา และวชิาวทิยานิพนธ ์หรอืวชิาการคน้ควา้อสิระ ตามหลกัสตูรทเีขา้ศกึษาไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกติ  

  ขอ้ ๑๖  ใหผู้้ขอเทยีบโอนผลการเรยีนยนืคํารอ้งขอเทยีบโอนพร้อมหลกัฐานภายในสบิห้าวนันับ

จากวนัทผีู้ขอเทยีบโอนขนึทะเบยีนเป็นนักศกึษา มฉิะนันให้ถอืว่าสละสทิธแิละไม่ประสงค์จะขอเทยีบโอน ผล

การเรยีน  และให้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรยีนดําเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกทีขึน

ทะเบยีนเป็นนักศกึษา 
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ขอ้ ๑๗  การบนัทกึผลการเทียบโอน และการประเมนิผลในรายวชิาหรอืกลุ่มวชิาทีเทียบ

โอนให้ จะไม่นํามาคิดค่าระดบัคะแนนเฉลยีประจําภาคและค่าระดับคะแนนเฉลยีสะสม โดยให้บันทึก

อกัษร “TC” (Transfer Credits)  ไวส้ว่นบนของรายวชิาทเีทยีบโอนใหใ้นใบแสดงผลการศกึษา 

 

หมวด ๓ 

การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอธัยาศยั เข้าสู่การศึกษาในระบบ 

ส่วนที ๑ 

การเทียบโอนระดบัปริญญาตรี 

  ขอ้ ๑๘ หลกัเกณฑ์การเทยีบโอนผลการเรยีน โดยการเทยีบโอนความรูแ้ละใหห้น่วยกติจาก

การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั เขา้สูร่ะบบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมดีงันี 

(๑) วธิกีารประเมนิเพอืการเทยีบโอนความรูจ้ะกระทําไดโ้ดยการทดสอบมาตรฐานการทดสอบ

ทีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การประเมนิการจดัการศึกษา/อบรมทจีดัโดยหน่วยงานต่างๆ และการประเมนิ

แฟ้มสะสมงาน 

  (๒) การเทียบโอนความรู้เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มวชิาตามหลกัสูตรทเีปิดสอนในมหาวทิยาลยั

โดยรายวชิาหรอืกลุ่มวิชาทีเทียบโอนให้เมือรวมกันแล้วต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่เกินสามในสีของจํานวน

หน่วยกติ ตลอดหลกัสตูร 

  (๓) การขอเทียบโอนความรู้เป็นรายวชิาหรอืกลุ่มวชิาของสาขาวชิาใด ให้สาขาวชิานันเป็นผู้

กําหนดวธิกีารและการดําเนินการเทยีบโอน โดยการเทียบโอนความรู้นันต้องรบัผลการประเมินเทยีบไดไ้ม่ตํา

กว่าระดบัคะแนน ค หรอื C  (ผลการศึกษาพอใช้) หรอืค่าระดบัคะแนน ๒.๐ จงึจะให้นับจํานวนหน่วยกิตราย

วชิาหรอืกลุ่มวชิานัน 

  (๔) รายวิชาทีเทียบโอนให้ จะไม่นํามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลียประจําภาค และค่าระดับ

คะแนนเฉลยีสะสม โดยบนัทกึไวส้่วนบนของรายวชิาทเีทยีบโอนให้ในใบแสดงผลการศกึษา  เว้นแต่หลกัสูตรที

มอีงคก์รวชิาชพีควบคุม ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้กําหนดขององคก์รวชิาชพีนัน 

  ขอ้ ๑๙ การบนัทกึผลการเทยีบโอน ใหบ้นัทกึผลตามวธิกีารประเมนิ ดงันี 

  (๑) หน่วยกติทไีด้จากการทดสอบมาตรฐานใหบ้นัทกึอกัษร “CS” (Credits from Standardized 

Tests) 

(๒) หน่วยกติทไีดจ้ากการทดสอบทไีม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ใหบ้นัทกึอกัษร “CE”  

(Credits from Examination) 

(๓) หน่วยกติทไีดจ้ากการประเมนิการจดัการศกึษา/อบรมทจีดัโดยหน่วยงานต่างๆ  

ใหบ้นัทกึอกัษร “CT” (Credits from Training) 

(๔) หน่วยกติทไีดจ้ากการประเมนิแฟ้มสะสมงาน ใหบ้นัทกึอกัษร “CP” (Credits from Portfolio) 

       การบนัทกึผลการเทียบโอนตามวธิกีารประเมนิในวรรคแรก ให้บนัทกึไว้ส่วนท้ายของรายวชิา

หรอืกลุ่มวชิาทเีทยีบโอนให้ เว้นแต่หลกัสูตรทมีอีงค์กรวชิาชพีควบคุม  และต้องใช้ผลการเรยีนประกอบการขอ

ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ให้กําหนดระดบัคะแนนในรายวชิา หรอืกลุ่มวชิาเพอืนํามาคดิค่าระดบัคะแนนเฉลยี

ประจําภาค และค่าระดบัคะแนนเฉลยีสะสม โดยบนัทึกอกัษร “PL” (Prior Learning) ไว้ส่วนท้ายรายวชิาทเีทยีบ

โอนใหใ้นใบแสดงผลการศกึษา 
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ส่วนที ๒ 

 

การเทียบโอนระดบับณัฑิตศึกษา 

  ขอ้ ๒๐ หลกัเกณฑ์การเทยีบโอนผลการเรยีน โดยการเทยีบโอนความรูแ้ละให้หน่วยกติจาก

การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอธัยาศยั เขา้สู่ระบบการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา มดีงันี 

(๑)  วธิกีารประเมนิเพอืการเทยีบโอนความรูก้ระทาํไดโ้ดยวธิกีารใดวธิกีารหนึงหรอืหลาย

วธิปีระกอบด้วยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบทีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน การสอบข้อเขยีน การ

สอบสมัภาษณ์ การประเมนิการจดัการการศึกษา หรอื ฝึกอบรมทีจดัโดยหน่วยงานต่างๆ การประเมนิ

แฟ้มสะสมงานการแสดงผลงานอนัเป็นทปีระจกัษ์ ทงันี คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรอาจกําหนดวธิกีาร

ประเมนิในรปูแบบอนืกไ็ดท้มีคีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัปรชัญาของแต่ละหลกัสตูร 

(๒)  การเทยีบโอนความรูเ้ป็นรายวชิาทีมหีน่วยกติให ้เมอืรวมกนัแลว้ต้องไม่เกนิรอ้ยละสี

สบิของจํานวนหน่วยกิตของรายวชิาทงัหมดในหลกัสูตรของมหาวทิยาลยั ทงันีไม่นับรวมหน่วยกติของ

วทิยานิพนธแ์ละการค้นควา้อสิระ 

  (๓) การเทยีบโอนความรู้ต้องไดร้บัผลการประเมนิเทียบได้ไม่ตํากว่าระดบัคะแนน B (ผล

การศกึษาด)ี หรอืค่าระดบัคะแนน ๓.๐ ขนึไป จงึจะสามารถนบัจํานวนหน่วยกติทขีอเทยีบโอนได ้

      (๔) รายวชิาทเีทียบโอนให้ จะไม่นํามาคดิค่าระดบัคะแนนเฉลียประจําภาคและค่าระดบั

คะแนนเฉลยีสะสม  

  ขอ้ ๒๑ ให้คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรยีน ดําเนินการเทยีบโอนภายในภาคการศกึษาแรก            

ทขีนึทะเบยีนเป็นนักศกึษา  ทงันีเพอืให้ผู้ขอเทยีบโอนได้ทราบจํานวนรายวชิาทีเทยีบโอนไดแ้ละรายวชิา

ทตีอ้งศกึษาเพมิเตมิตามหลกัสตูร 

  ขอ้ ๒๒ การบนัทกึผลการเทยีบโอน ใหบ้นัทกึผลตามวธิกีารประเมนิ ดงันี 

(๑) หน่วยกติทไีดจ้ากการทดสอบมาตรฐาน ให้บนัทกึอกัษร “CS” (Credits from Standardized Tests)  

(๒) หน่วยกิตทีได้จากการทดสอบทีไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน ให้บันทึกอกัษร “CE” 

(Credits from Examination) 

(๓) หน่วยกติทีได้จากการประเมนิการจดัการศึกษาหรอือบรมทีจดัโดยหน่วยงานต่างๆ 

ใหบ้นัทกึอกัษร “CT” (Credits from Training) 

(๔) หน่วยกิตทไีด้จากการประเมนิแฟ้มสะสมงาน ให้บันทึกอกัษร “CP” (Credits from 

Portfolio) 

           การบนัทกึผลการเทยีบโอนตามวธิกีารประเมนิในวรรคก่อน ให้บนัทกึไวส้่วนบนของ

รายวชิาทเีทยีบโอนใหใ้นใบแสดงผลการศกึษา 

   ประกาศ ณ วนัท ี ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

 

 

       (ศาสตราจารยไ์ชยยศ  เหมะรชัตะ) 

       นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร  
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

 
1. โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตร พ.ศ 2559 หลักสูตร พ.ศ 2564 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย              

   ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

   ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

   ก.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

   ก.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวทิยาศาสตร  

   ก.6  กลุมวิชาบูรณาการ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

   ข.1 วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

      ข.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร

และวิทยาศาสตร 

      ข.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

   ข.2 วิชาเฉพาะดาน 

      ข.2.1 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

      ข.2.2 กลุมวิชาเสรมิสรางประสบการณใน

วิชาชพี    

      ข.2.3 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 

148 

30 

3 

12 

6 

2 

3 

4 

112 

48 

21 

 

27 

64 

48 

7 

 

9 

6 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

 

นก. 

นก. 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

ก. หมวดวิชาศกึษาทั่วไป                                      

   ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย            

   ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ  

   ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

   ก.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

   ก.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

   ก.6 กลุมวิชาบูรณาการ  

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

   ข.1 กลุมวิชาบังคับทางวิทยาศาสตร 

        องคความรูพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

   ข.2 กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 

      ข.2.1 องคความรูพื้นฐานทางวิศวกรรม 

      ข.2.2 องคความรูเฉพาะทางวิศวกรรม 

   ข.3 กลุมวิชาบังคับบูรณาการทางวิศวกรรม 

   ข.4 กลุมวิชาเสรมิสรางประสบการณในวิชาชีพ 

   ข.5 กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม   

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ี

148 

30 

3 

12 

6 

2 

3 

4 

112 

20 

 

72 

26 

46 

4 

7 

9 

6      

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

นก. 

 

2. รายวิชาใหม 

ลำดับ รายวิชา 

1 EN2072416 วิศวกรรมขนสง     3(3-0-6) 

 Transportation Engineering  

การวางแผนและประเมินผลระบบขนสง แบบจำลองการขนสง การขนสงทางน้ำ การขนสงทาง

ทอ การขนสงทางรถยนต การขนสงทางรถไฟ การขนสงทางอากาศ 

Planning and evaluation of transportation systems; transportation models; 

water transportation; pipeline transportation; road transportation; railway transportation; air 

transportation 
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ลำดับ รายวิชา 

2 EN2075309 วิศวกรรมจราจร   3(3-0-6) 

 Traffic Engineering  

ลักษณะของถนน ยานพาหนะ คนขับ และคนเดินเทา ลักษณะการจราจรท่ัวไป ทฤษฎีกระแส

การจราจร ความจุทางหลวงและระดับการบริการ การศึกษาขอมูลการจราจร การออกแบบสัญญาณไฟจราจร 

Road, vehicle; driver and pedestrian characteristics; general traffic 

characteristics; traffic flow theory; highway capacity and level of services; traffic studies; traffic 

signal design 

 
 

3 EN2075310 การวางแผนการขนสงเขตเมือง 3(3-0-6) 

 Urban Transportation Planning  

ลักษณะและปญหาของการขนสงเขตเมือง กระบวนการวางแผนการขนสง การวิเคราะหและ

การพยากรณปริมาณความตองการดานการขนสง การสำรวจ รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่ใชในการวางแผนการ

ขนสง การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรสำหรับแผนการขนสง 

Urban transportation characteristics and problems; transportation planning 

process; analysis and forecast of transport demand; survey, collection and analysis of 

transportation planning data; economic analysis for transport plans 

 
 

4 EN2075311 โครงสรางพ้ืนฐานระบบราง 3(3-0-6) 

 Rail Infrastructure  

ภาพรวมดานโครงสรางระบบรางในประเทศไทย การออกแบบแนวเสนทาง การออกแบบทาง

ถาวร การออกแบบทางว่ิงรถไฟยกระดับ การออกแบบอุโมงครถไฟใตดินและทางลอด การจัดวางตำแหนงสถานี 

การออกแบบสถานีรถไฟ การออกแบบระบบรางรถไฟ การออกแบบ ศูนยซอมบำรุง การออกแบบลานจอดรถไฟ 

การออกแบบอาคารจอดแลวจร ระบบไฟฟาเครื่องกลอาคาร การดูงาน 

Thailand’s rail infrastructure; rail route alignment design; permanent way 

design; viaduct/elevated way design; subway tunnel design and passageway; station design and 

location, track system design; depot design, stabling yard design; park and ride building design; 

E&M systems (Building Service Systems); field trips 

 
 

5 EN2075307 วิศวกรรมการระบายน้ำและการออกแบบ 3(3-0-6) 

 Drainage Engineering and Design  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : EN2072217  ชลศาสตร  

ลักษณะพื้นที่รับน้ำการออกแบบระบบระบายน้ำ  การบริหารจัดการ และการวางแผนระบบ

ระบายน้ำในชุมชนเมือง 

Drainage characteristics; design of drainage system; management and drainage 

systems in urban planning 
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ลำดับ รายวิชา 

6 EN2071101         ความนาจะเปนและสถิติสำหรับวิศวกรรมโยธา                                  3(3-0-6) 

                  Probability and Statistics for Civil Engineering  

                           ความจำเปนของวิธีทางสถิติในงานวิศวกรรมโยธา ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม 

แบบจำลองการแจกแจงความนาจะเปนในงานวิศวกรรมโยธา การประมาณคาทางสถิติและการทดสอบสมมติฐาน

สำหรับวิศวกรรมโยธา การประยุกตใชการวิเคราะหความถดถอยในงานวิศวกรรมโยธา 

                           Necessity of statistical methods in civil engineering; probability theory; random 

variables; probability distribution models in civil engineering; statistical estimation and hypothesis 

testing in civil engineering; applications of regression analysis in civil engineering 

 

7 EN2072205         ธรณีวิทยา                                                                               3(3-0-6) 

                  Geology  

                           จักรวาลและโลก ลักษณะผิวของเปลือกโลกและกระบวนการทางธรณีวิทยา     การเปลี่ยน

ลักษณะของเปลือกโลก หินและแร วัฎจักรของหินและกระบวนการผุพัง โครงสรางหิน แผนที่ภูมิประเทศและแผนท่ี

ธรณีวิทยา งานสนาม ของหิน แร และโครงสรางทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาประยุกตในงานเข่ือน อุโมงค และฐานราก

บนชั้นหิน ธรณีพิบัติภัย แผนดนิไหวและดินถลม 

                          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 

 

8 EN2075315         เศรษฐศาสตรวิศวกรรมโยธา                                                             3(3-0-6) 

                  Civil Engineering Economy 

                           การวิเคราะหผลเชิงเศรษฐศาสตรของการตัดสินใจทางวิศวกรรมโยธาภายใตความแนนอนและ

ความไมแนนอน วิธีการวัดคาเทียบเทาโดยการวิเคราะหการลงทุนรวมและการวิเคราะหการลงทุนเพิ่ม การประยุกต

การวิเคราะหทดแทน การวิเคราะหจุดคุมทุนและการวิเคราะหโครงการของภาครัฐบาล รวมทั้งผลของภาษีเงินไดและ

ผลของเงนิเฟอ 

                           Analysis of economic aspects for civil engineering decisions under certainty and 

uncertainty, methods of measurement of equivalent value based on total investment analysis and 

incremental investment analysis, applications of replacement analysis, break-even analysis and 

government project analysis including effects of income taxes and inflation 

 

 

 

 

 



136 
 
3. รายวิชาตัดออก 

ลำดับ รายวิชา 

1  ST2051109         ฟสิกส 2 สำหรับวิศวกร                                                                    3(3-0-6) 

                          Physics 2  for Engineers  

                  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ST2051107 ฟสิกส 1 สำหรับวิศวกร 

                           รายวิชาที่ตองเรียนควบคู   : -  

                           ไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน คลื่น

แมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีควอนตัมเบ้ืองตน ฟสิกสอะตอมและฟสิกสนวิเคลียร 

                           Electrostatic; direct current; electromagnetics; alternating current; fundamental 

electronics; electromagnetic wave; optics; modern physics; introduction to quantum theory; atomic 

physics and nuclear physics 

 

2  ST2051110         ปฏิบัติการฟสิกส 2 สำหรับวิศวกร                                                        1(0-2-1) 

                          Physics 2 for Engineers Laboratory  

                  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  ST2051109  ฟสิกส 2 สำหรับวิศวกร  หรือ     

                           รายวิชาที่ตองเรียนควบคู   :  ST2051109  ฟสิกส 2 สำหรับวิศวกร  

                           ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับไฟฟาสถิต ไฟฟากระแสตรง แมเหล็กไฟฟา ไฟฟากระแสสลับ 

อิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ฟสิกสยุคใหม ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน ฟสิกสอะตอมและ

ฟสิกสนิวเคลียร 

                           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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ภาคผนวก ง 

ตารางความสัมพันธของรายวิชาในหลักสูตร  

กับเนื้อหาความรูและองคความรูตามมาตรฐานคณุวุฒิสาขาวิชา 
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ตารางความสัมพันธของรายวิชาในหลักสูตร กับเนื้อหาความรูและองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 
เนื้อหาความรู ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ ( Structural Engineering & 

Materials)  

EN2072207 ทฤษฎีโครงสราง  x x x x   x x 

EN2072310 การวิเคราะหโครงสราง  x x x x   x x 

EN2072209 วัส ดุ วิ ศวกรรมทางโยธาและการ

ทดสอบ 

x x x x   x x 

EN2031103 วัสดุวิศวกรรม x x x x   x x 

EN2072208 คอนกรีตเทคโนโลยี x x x x   x x 

EN2072201 ความแข็งแรงของวัสดุ                x x x x   x x 

EN2021101 กลศาสตรวิศวกรรม x x x x   x x 

EN2072323 วิศวกรรมฐานราก x x x x   x x 

EN2075302 การออกแบบอาคาร x x x x   x x 

EN2072412 การออกแบบโครงสรางเหล็กและไม

และปฏิบัต ิ

x x x x   x x 

EN2072311 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและ

ปฏิบัติ 

x x x x   x x 

EN2075301 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง x x x x   x x 

EN2031104 เขียนแบบวิศวกรรม         

EN2031101 การฝกพ้ืนฐานทางวิศวกรรม 1 x x x x   x x 

EN2072315 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง x x x x   x x 

EN2072314 วิศวกรรมการทาง x x x x   x x 

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soi & Hydraulic Engineering)  

EN2072321 ปฐพีกลศาสตร  x x x x   x x 

EN2072322 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร  x x x x   x x 

EN2072319 วิศวกรรมชลศาสตร x x x x   x x 

EN2072217 ชลศาสตร  x x x x   x x 

EN2072205 ธรณวีิทยา x x x x   x x 

EN2072218 ปฏิบัติการชลศาสตร  x x x x   x x 

EN2072320 อุทกวิทยา x x x x   x x 



140 
 

เนื้อหาความรู ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสำรวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering 

Management) 

EN2072202 การสำรวจ  x x x x   x x 

EN2072203 ปฏิบัตกิารสำรวจ x x x x   x x 

EN2073301 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมโยธา x x x x   x x 

EN2002301 การเตรียมความพรอมสหกิจ x x x x   x x 

EN2041201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร x x x x   x x 

EN2075314 สมการเชิงอนุพันธ x x x x   x x 

EN2072413 วิศวกรรมการกอสรางและการบริหาร   x x x x   x x 

EN2072204 การฝกสำรวจภาคสนาม x x x x   x x 

EN2075312 การประมาณและวิเคราะหราคางาน

กอสราง 

x x x x   x x 

EN2075308 การสำรวจเสนทาง x x x x   x x 

EN2075305 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล x x x x   x x 

EN2072306 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงาน

วิศวกรรมโยธา 

x x x x   x x 

ST2031101 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร x x x x   x x 

ST2031102 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร x x x x   x x 

ST2031201 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร x x x x   x x 

 
       หมายเหตุ 

  ๑) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจำลอง 

  ๒) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร 

  ๓) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหภูมิศาสตรและกลศาสตรของไหล 

  ๔) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

  ๕) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน 

         ๖) องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

         ๗) องคความรูที่เก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ 

         ๘) องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 
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ภาคผนวก จ 

    ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยประจำหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

 

ชื่อ นามสกุล นายพงษศักดิ์   วิวัฒนโรจนกุล 

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี) 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2561 

 Master of Engineering  (Structural Engineering)  

Asian Institute of Technology, 2553 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  (วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี) 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2563 
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พ.ศ. 2558 – 2561  

นักวิจัย ใหคำปรึกษาในดานการตรวจสอบการเสื่อมสภาพของวัสดุกอสราง 

ดวยวิธีการแบบไมทำลาย ศูนยวิจัยเทคโนโลยีการกอสรางและบำรุงรักษา 
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ประเมิน และซอมแซม โครงสรางอาคารเกาและโครงสรางอาคารท่ีเสียหาย 

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  

พ.ศ. 2557 – 2558 วิศวกรประจำกองวิจัยและพัฒนา การทางพิเศษแหงประเทศไทย 

พ.ศ. 2550 – 2553  

ผูชวยนักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย (AIT) ผูประสานงานและนักวิจัย

ประจำโครงการ เปนหัวหนางานในการตรวจสอบและประเมินโครงสรางของ

ฐานราก ดวยวิ ธีแบบไมทำลาย เพ่ือหาสาเหตุการเสื่อมสภาพของวัสดุ 
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“โครงการศึกษาและตรวจสอบฐานรากทางพิเศษบูรพาวิถี” การทางพิเศษ
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ผลงานทางวิชาการ 
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ชื่อ นามสกุล นายกฤษดา  เสือเอ่ียม 

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑติ (การจัดการเทคโนโลยี)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2556 

 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีอาคาร)  

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย, 2553 

 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมและการบริหารการกอสราง) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2545 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  

มหาวิทยาลัยรังสิต, 2538 

การฝกอบรม - การใชงานระบบฐานขอมูล CHE QA Online : CHE 3D ประจำปการศึกษา 

2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design Thinking as a Teaching Approach 

โดยสมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษา

แหงประเทศไทย (ควอท) และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เมื่อวันที่  1 

พฤศจิกายน 2562 

สังกัดหนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศพัท 02913242-4 E-mail: gritsada.s@rmutp.ac.th 

ตำแหนงปจจุบัน อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2561–ปจจุบัน  

อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร   

ผลงานทางวิชาการ 

     งานวิจัย 

 

พฤทธิวุฒิ  ฉัตตะวิริยะ, ดุษณี  ศุภวรรธนะกุล, รัศมี  แสงศิริมงคลยิ่ง และกฤษดา  เสือเอ่ียม. (2563, 24 

กรกฎาคม). การศึกษาคุณสมบัติการดูดซับเสียงของเสนใยกลวย. ใน การจัดการประชุม

วิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม ครั้งที่ 3 (The CRU-National Conference on Science and Technology : 
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NCST 3rd 2020) ประจำปการศึกษา 2562, คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร

เกษม, 1-9. 

พงศกร พรมสวัสดิ์, บุรฉัตร ฉัตรวีระ และกฤษดา เสือเอ่ียม. (2563). สมบัติของคอนกรตีไหลอัดแนนดวย

ตัวเองผสมรวมผงแคลเซียมคารบอเนตและเถาลอย. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, 31(2), 

11-22. (เมษายน-มิถุนายน) 

ศุภฤกษ กาธรรมณี, รัศมี แสงศิริมงคลยิ่ง, นัฐพงศ  สงเนียม และกฤษดา เสือเอ่ียม. (2563, 12 มีนาคม). 

การถายทอดองคความรูการสรางระบบควบคุมลมรอนสำหรับการไลความชื้นในอิฐดิบดวย

พลังงานชีวมวล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งท่ี 6, 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม, 315-325.  

ศุภฤกษ กาธรรมณี, รัศมี แสงศิริมงคลย่ิง, กฤษดา เสือเอ่ียม, นัฐพงศ สงเนียม (2562, 5 มีนาคม). 

รูปแบบการอบไลความชื้นในกระบวนการผลิตอิฐแดงชวงฤดูฝน. ใน การประชุมวิชาการ

ระดับชาติ การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 

423-430.  

กฤษดา เสือเอี่ยม, ประกาศิต โสไกร และณัฏฐ มากลุ. (2562). สมบัติของมอรตารชนิดอัดแนนไดดวย

ตัวเองผสมเศษอิฐมวลเบาบดรวมกับเถาลอย. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 7(1), 83-92. (มกราคม – มิถุนายน). 

Oonta-on, K., Kongchasing, N., Sangsuwan, C., Tappakron, A. and Sua-Iam, G. (2020). The 

Priority Ranking Causes of Travelling Accidents in the One Large Private 

University Area by Applying Delphi Method Statistical Limitations.  The Journal 

of Industrial Technology : Suan Sunandha Rajabhat University,  8(2), 9-17. (July 

– December) 

Setthachotsombut,  N. and Sua-iam, G. (2 0 2 0 ) . The Resilience Development for the 

Entrepreneurs Tourism Sector (RDETS) from the 2 0 1 9  Coronavirus crisis in 

Thailand. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 9(2), 1-14. (April) 

Setthachotsombut, N. and Sua-iam, G. (2 0 2 0 ) . Tourism value chain management and 
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Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 9(1), 1-11. (February) 
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Carbonate Powder on the Properties of Self-Compacting Mortar Mixed with 

Out-of Class Fly Ash. Proceedongs of The International Conference 2019 on 
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Sua-iam, G., Makul, N., Cheng, S. and Sokrai, P. (2019). Workability and compressive 

strength development of self-consolidating concrete incorporating rice husk ash 

and foundry sand waste – A preliminary experimental study. Construction and 

Building Materials,. 228(2019), 116813. (December) 
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ชื่อ นามสกุล นางสาวขวัญชนก  อุนทะออน 

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

การศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา)  

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544 

การฝกอบรม - หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนแบบซีดีไอโอ SP-PMUTT, 2562  

(ณ ประเทศสิงคโปร และประเทศไทย) 

สังกัดหนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศพัท 02913242-4 ตอ  4171 E-mail : kwanchanok.o@rmutp.ac.th 

ตำแหนงปจจุบัน หัวหนาสาขาวิชา และประธานหลักสูตรวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2555 - ปจจุบัน 

อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ผลงานทางวิชาการ 

     งานวิจัย 

 

ขวัญชนก อุนทะออน, จักรพันธ แสงสุวรรณ, ทาริกา แปงบุญเรือง, สาวิตรี โตมวง และ วรพจน จันทรสมบัติ 

(2562, 31 พฤษภาคม). ประสิทธิภาพของผงแกวเขียว เถาชานออย และเถาลอยหินปูนตอการ

ขยายตัวของแทงมอตารเนื่องจากปญหา ASR. ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร และ

เทคโนโลยี มทร. พระนคร ครัง้ที่ 4, 76-79. 

ขวัญชนก อุนทะออน และกิติยศ ตั้งสัจจวงศ. (2561, 31 กรกฎาคม). การศึกษาแนวทางลดตนทุนการ

บำบัดน้ำเสียจากการชะลางเครื่องมือเครื่องจักรในกระบวนการชุบหรือพนสีดวยวิธีการบำบัด

ทางเคมี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 "งานวิจัยสรางมูลคา 

บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติกาวไกล Thailand 4.0", ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ,

พรรษา Hall 4 ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 413-419. 

ขวัญชนก อุนทะออน, วิมรรศนา ณ สงขลา, วิลาวัลย แกวสินชัย, ศิวกร ทัดไทย และธัญญะ ประสูติเสน 

(2561, 23 มีนาคม). การศึกษาแนวโนมปริมาณฝนรายป ดวยวิธีทางสถิติในเขตพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร. ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3, 

89-92. 
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ชื่อ นามสกุล นายสัจจะชาญ  พรัดมะลิ 

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

การศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2545 

 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)   

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย, 2537 

การฝกอบรม - ผูตรวจสอบอาคาร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ป- 

- หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพ่ือการทดสอบมาตรฐาน

สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป, ระบบออนไลน Google Meet และ 

Microsoft Teams, มทร.พระนคร, (11 ม.ค. 2564 - 19 ม.ค. 2564)  

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Design Thinking as a Teaching Approach 

โดยสมาคมเครือขายการพัฒนาวิชาชีพอาจารยและองคกรระดับอุดมศึกษา

แหงประเทศไทย (ควอท) และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เมื่อวันที่  1 

พฤศจิกายน 2562 

- การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย รุนที่ 3, สถาบันคลังสมองของชาติ,  

โรงเเรมรามา การเดนส กรุงเทพฯ, 2-3 ก.พ.2560 

- คณาจารยนิเทศสหกิจ รุนที่  4, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ, มทร.รัตนโกสินทร, 25 - 27 มิ.ย. 2558 

สังกัดหนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศพัท 02913242-4 ตอ  4173 E-mail : Sajachan@rmutp.ac.th 

ตำแหนงปจจุบัน อาจารยประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร 

ประวัติการทำงาน พ.ศ.2549- ปจจุบัน 

อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

 พ.ศ. 2546-2549 

อาจารย สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
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ผลงานทางวิชาการ 

     งานวิจัย 

 

สัจจะชาญ  พรัดมะลิ. (2563, 31 สิงหาคม). การใชเศษชิ้นไมสักเหลือทิ้งจากโรงงานแปรรูปไมเปนแผน

อัดวัสดุทดแทนไม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม ครั้งที่ 3, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร.พระนคร ผาน ZOOM Cloud 

Meetings, 419-427. 

สัจจะชาญ  พรัดมะลิ. (2563, 31 สิงหาคม). บล็อกปูพ้ืนจากเศษหินบะซอลตเพื่อลดอุณหภูมิภายนอก

อาคาร. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งท่ี 3, 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร.พระนคร ผาน ZOOM Cloud Meetings, 413-418. 

สัจจะชาญ  พรัดมะลิ.(2561). การใชเทคโนโลยีสําหรับชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑบล็อกประสานจาก

เศษหินบะซอลต. วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดลอมไทย, 32(2), 9-15. 

สัจจะชาญ  พรัดมะลิ. (2561, 24-25 พฤษภาคม). การผลิตแผนใยอัดซีเมนตจากเสนใยปาลมน้ำมัน. ใน 

การประชุมวิชาการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิครั้งที่ 17, โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร 

อุดรธานี, 24R2-02, 1-6. 

สัจจะชาญ  พรัดมะลิ. (2561, 23 มีนาคม). การพัฒนาผลิตภัณฑแผนฝาเพดานจากเสนใยน้ำมันปาลม. 

ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งท่ี 3, คณะ
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