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ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ    วิศวกรรมศาสตร์ 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อหลกัสูตร 

รหัสหลักสูตร  25420091100513 

ช่ือหลักสตูร 

ภาษาไทย:   หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ภาษาองักฤษ:   Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย   ช่ือเตม็:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) 

  ช่ือย่อ:   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

ภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็:  Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 

   ช่ือย่อ:   B.Eng. (Civil Engineering) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา 

 ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกติ  

5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1  รูปแบบ  

หลักสตูรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
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5.2  ประเภทของหลกัสูตร (เฉพาะหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี) 

 หลกัสูตรทางวิชาการ 

 หลกัสูตรแบบกา้วหนา้วิชาการ 

 หลกัสูตรทางวิชาชีพ 

 หลกัสูตรแบบกา้วหนา้ทางวิชาชีพหรือปฏิบติัการ 
 

5.3  ภาษาทีใ่ช ้

ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนตลอดหลักสตูร 
 

5.4  การรบัเขา้ศึกษา 

รับนิสิตไทย และนิสิตชาวต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี

หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 (ภาคผนวก ก) 

5.5  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

เป็นหลักสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.6  การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติัเห็นชอบหลกัสูตร 

 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2555 โดยจะเร่ิมใช้หลักสูตรน้ีใน

ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษา 2560 

 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี ในการประชุม     

คร้ังที่.......-........ เม่ือวันที่ ...30... เดือน ...พฤศจิกายน... พ.ศ. ...2559... 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่...9/2559... เม่ือวันที่ ...13...  

เดือน ...ธนัวาคม... พ.ศ. ...2559... 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่...5/2560... เม่ือวันที่ 

...5... เดือน ...เมษายน... พ.ศ. ...2560... 
 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ................................ เม่ือวันที่ ...... 

เดือน ................. พ.ศ......... 
 

7. ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา

วิศวกรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2562  
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8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

8.1 พนักงานในสถานประกอบการ ในต าแหน่งวิศวกรโยธา 

8.2 เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ในต าแหน่งวิศวกรโยธา 

8.3 อาจารย์ผู้สอนในสถาบันการศึกษาภาครัฐ หรือเอกชน 

8.4 ประกอบอาชีพอสิระด้านวิศวกรรมโยธา 

8.5 นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

หลกัสูตร 

 

10.  สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ล าดับที่ รายช่ือคณาจารย์ 
คุณวุฒิการศกึษาตรี-โท-เอก (สาขาวชิา) 

 ปีที่จบ 
สถาบันที่ส าเรจ็การศกึษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1 ผศ.ดร. สดุนิรันดร์  วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง), 2540 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี xxxxxxxxxxxxx 

 เพชรัตน ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  D.Eng. (Remote Sensing and Geographic 

Information Systems), 2557 
Asian Institute of Technology 

(AIT) 

 

2 รศ.ว่าที่พ.ต.ดร.อทิธพิร  วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน), 2532 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ xxxxxxxxxxxxx 

 ศริิสวัสดิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2535 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2540 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 Ph.D. (Engineering), 2557 Sirindhom International Institute 

of Technology (SIIT), 

Thammasat University 

 

3 อาจารย์ ดร.อฐัสทิธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2540 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ xxxxxxxxxxxxx 

 ศิริวชิราภรณ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  D.Eng. (Geotechnical Eng.), 2555 Asian Institute of Technology  

4 อาจารย์ ดร.ธรีพจน ์ วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), 2543 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ xxxxxxxxxxxxx 

 ศริิไพโรจน์ M.Eng. (Transportation Engineering), 

2545 

University of New South Wales, 

Australia 

 

  Ph.D.(Transportation Engineering), 

2557 

The Hong Kong Polytechnic 

University, Hong Kong 

 

5 ผศ.ดร.วสนัต์ 

ธรีะเจตกูล 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2524 

วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง), 2532 

D.Eng. (Construction Engineering and 

Management), 2551 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

Asian Institute of Technology 

(AIT) 

xxxxxxxxxxxxx 
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11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

สาขาวิศวกรรมโยธา เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง จึงเป็น

สาขาหน่ึงที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกจิของชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  12  อาทิ พนังป้องกันอุทกภัย ระบบ

ชลประทาน (เขื่อน อ่างเกบ็น า้ ฝาย และคลองส่งน า้) ระบบคมนาคมขนส่ง (สะพาน ถนน อุโมงค์ ทาง

รถไฟ ท่าเรือ และท่าอากาศยาน) สาธารณูปโภค (ระบบบ าบัดน า้ประปา ระบบบ าบัดน า้เสีย ระบบก าจัด

ขยะ และโรงผลิตไฟฟ้า) ท าให้ต้องมีกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธาอย่างต่อเน่ือง  

ตลอดจนความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมโยธากับสาขาวิศวกรรมอื่นๆ โดยผสมผสาน

กบับางองค์ความรู้ที่เป็นจุดเด่นของสังคมไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 การผลิตบัณฑติสาขาวิศวกรรม

โยธาที่มีคุณภาพจะท าให้ประเทศลดการพ่ึงพาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือเป็นการรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีทั้งระดับภูมิภาค

และระดับโลก 

  

11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

สบืเน่ืองจากการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม และความต้องการ

พ่ึงพาเทคโนโลยีตนเอง ก่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ซ่ึงความส าคัญของการพัฒนา

เทคโนโลยีน้ัน ส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพ่ึงพาเทคโนโลยีของตนเองที่เป็นรูปธรรม การ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมมลภาวะ การรักษาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม การใช้พลังงาน

ทดแทน การออกแบบและใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศ และการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สิ่งเหล่าน้ีล้วนมีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และเพ่ือ

สร้างความม่ันคงให้กับประชากร ชุมชนและธุรกจิ การเปล่ียนแปลงดังกล่าวต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงใน

ผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จะช่วยการเปล่ียนแปลงการพัฒนา

ประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกบัวิถีสงัคมไทย 

 

12.  ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกี่ยวขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

12.1 การพฒันาหลกัสูตร           

การพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ จ าเป็นต้องมีการเรียนการสอนที่มีกระบวนการวิจัยเป็นกระบวนการศึกษา น าซ่ึงหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา น้ี ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการ
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ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีของ

ประเทศ เป็นการสร้างศักยภาพให้ประเทศสามารถพ่ึงพาตนเองทางเทคโนโลยี ตามนโยบายประเทศไทย 

4.0 โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีทางด้านกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพ การ

ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และสามารถประยุกต์หรือบูรณาการเทคโนโลยีด้าน

วิศวกรรมโยธาได้อย่างหลากหลาย อาท ิด้านพลังงานทดแทน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุ และด้านชีววิทยา

ศาสตร์ เป็นต้น ทั้งน้ีเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรและวัตถุดิบที่มีอยู่อย่างประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิมศักยภาพ

ในการแข่งขันด้านการผลิตเพ่ือส่งออกและทดแทนการน าเข้า รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีชีวิตความ

เป็นอยู่ที่ดีทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และสวัสดิภาพสิ่งแวดล้อม โดยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาน้ี สามารถสร้างวิศวกรหรือนักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถในการท างานวิจัยที่มี

คุณภาพ เป็นการยกระดับการศึกษาของชาติ เพ่ือให้สามารถผลิตบุคลากร นักวิชาการอย่างมีคุณภาพได้เอง 

และยังช่วยส่งเสริมให้การเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความเข้มแขง็ด้านการพัฒนางานวิจัย

และวิชาการ ตามมาตรฐานสากล สามารถช้ีน าและก าหนดทศิทางความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสาขาวิชา

วิศวกรรมโยธาในระดับประเทศ และสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน 

12.2 ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหลักสูตรที่ มุ่งเน้นด้าน

ทกัษะการปฏบัิติและการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งน้ีเป็นไปตามพันธกจิของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และ

สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับปรัชญาและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาก าลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากน้ีหลักสูตรยังมีการส่งเสริมความส าคัญของคุณธรรม จริยธรรมทั้งน้ี

เพ่ือให้บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการ

ท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

13.  ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชา  ในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน  โดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

   13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หลักสตูรก าหนดให้นิสติเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกติ ที่เปิดสอน

โดยส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

   13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี 

หลักสตูรก าหนดให้นิสติเลือกเรียนจ านวน 6 หน่วยกติจากรายวิชาที่เปิดสอนระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสติมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ 
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 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชา  ในหลกัสูตรนี้ ทีเ่ปิดสอนใหภ้าควิชา/หลกัสูตรอื่นมาเรียน 

ไม่มี 

13.3  การบริหารจดัการ 

ก าหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประสานงานกับอาจารย์

ผู้แทนจากภาควิชาอื่น หรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีผล

มาตรฐานการเรียนรู้เป็นไปตามที่ระบุในหลักสูตร  รวมทั้งก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของ

วิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา เพ่ือเป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการ

เรียนการสอน 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

 

1.1 ปรชัญา 

วิศวกรรมโยธามีความเป็นเลิศในการการบริหารจัดการอย่างมีระบบ สร้างสรรค์นวัตกรรม

เน้นความปลอดภัย ยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ และค านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

  1.2 ความส าคญั 

การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

ได้ระบุถึงการเร่งพัฒนาความรู้ การถ่ายทอดความรู้ และการปรับใช้เทคโนโลยีจากภายนอกเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพภาคการผลิต ให้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

การผลิตวิศวกรโยธา ที่มีความรู้ทั้งด้านทฤษฏีและปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริยธรรมใน การประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมน้ัน เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ ท าให้สามารถพ่ึงพาตนเอง และเพ่ิมขีด

ความสามารถการแข่งขันในระดับโลกได้ 

1.3 วตัถุประสงค ์ 
  เพ่ือผลิตบัณฑติให้มีคุณลักษณะดังน้ี 

1.3.1 มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ มี

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

1.3.2 มีความรู้ในศาสตร์ด้านวิศวกรรมโยธาทั้งภาคทฤษฎีและปฏบัิติ สามารถประยุกต์ใช้

ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสงูขึ้นไปได้  

1.3.3 มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  

1.3.4 มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ์ แ ล ะ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ท า ง า น ร่ ว ม กั บ ผู้ อื่ น  

มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0  
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2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

 

 

  

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ ์ หลกัฐาน/ตวับ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสตูร ให้มีมาตรฐาน

ตามที่ สกอ.และกรอบของ

มหาวิทยาลัยก าหนด และตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

- สอบถามผู้ใช้บัณฑติ 

- วิพากษ์หลักสตูร 

-พัฒนาหลักสตูรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF)  

-ติดตามประเมินการใช้หลักสตูร

อย่างสม ่าเสมอ 

-เอกสารกระบวนการที่

เกี่ยวข้องกบัการปรับปรุง

หลักสตูร 

-รายงานผลการติดตามและ

ประเมินหลักสูตร 

2. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสตูร

ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

และข้อบังคับของ สภาวิศวกร 

 

-จัดหลักสตูรให้มีรายวิชา

สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ 

ตามเกณฑข์องสภาวิศวกร 

-ปรับปรุงหลักสตูรให้ทนัสมัยโดย

มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสตูร

ทุกๆ 5 ปี 

-หลักสตูรเป็นไปตาม

มาตรฐานและเกณฑ์

ข้อบังคับของสภาวิศวกร 

-หลักสตูรที่เกี่ยวข้องผ่าน

การรับรองจากสภาวิศวกร 

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ผู้สอน และทรัพยากรการเรียนการ

สอน 

-สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน

การสอนเพ่ือให้เกดิความเข้มแขง็

ด้านวิชาการ อาท ิการอบรม การ

ปฏบัิติงานร่วมกบัสถาน

ประกอบการและการศึกษาต่อ 

-สนับสนุนการพัฒนาสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

-อาจารย์ผู้สอนประจ า

หลักสตูรทุกคนได้รับการ

สนับสนุนในการเข้ารับการ

อบรมหรือพัฒนาตนเอง/

คุณวุฒิอาจารย์ที่เพ่ิมข้ึน 

-มีการสนับสนุนเคร่ืองมือ

อุกปรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ

สอน และความปลอดภัยของ

นิสติ 
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หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึง

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งน้ีขึ้ นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า

หลักสตูร 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2559 (ภาคผนวก ก) 

2. การด าเนินการของหลกัสูตร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 จัดการเรียนการสอนตามรายละเอยีดต่อไปนี้  

   ภาคต้น  เดือน สงิหาคม – ธนัวาคม 

   ภาคปลาย  เดือน มกราคม– พฤษภาคม 

   ภาคฤดูร้อน  เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

   ผู้เข้าเป็นนิสติต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับช้ันมธัยมปลายสายวิทยาศาสตร์หรือ

เทยีบเทา่ 

   มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และ/หรือประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ/หรือ

โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจ าหลักสตูร 

2.3 ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

1. มีปัญหาในการปรับตัวในการเรียนและการด าเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย จากกิจกรรมที่

หลากหลาย 

2. นิสติแรกเข้ามีป ญหาพ้ืนฐานความรู้ทางด้านฟิสกิส ์คณิตศาสตร์ และภาษาองักฤษ 
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2.4 กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

1. จัดให้มีการปฐมนิเทศนิสติใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต  เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย

ฯ  และการแบ่งเวลาในการเรียนและการท ากจิกรรม 

2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้

ค าปรึกษาแนะน า และการติดตามการเรียนของนิสิตช้ันปีที่ 1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผู้สอน ดังน้ัน

นิสติทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาซ่ึงสามารถเข้าพบเพ่ือขอค าแนะน าได้    

3. จัดสอนเสริมในรายวิชาพ้ืนฐานดังกล่าว  

4. จัดกิจกรรมให้กับนิสิตทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นน้องภายใต้การ

ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น กจิกรรมเสริมนอกหลักสตูร 

2.5 แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 50 50 50 50 50 

ช้ันปีที่ 2 - 50 50 50 50 

ช้ันปีที่ 3 - - 50 50 50 

ช้ันปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา* - - - 50 50 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

 2.6.1 งบประมาณรายรบั  

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย  
1 ปีการศึกษา   
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

2,500,000  5,000,000  7,500,000  10,000,000  10,000,000  

ค่ากจิกรรมออกค่ายส ารวจ - - 250,000 250,000 250,000 

รวมรายรบั 2,500,000 5,000,000 7,750,000 10,250,000 10,250,000 
 

หมายเหตุ   ค่ากจิกรรมออกค่ายส ารวจ  (5,000 บาท/คน) ช าระค่าธรรมเนียมในภาคเรียนที่มีการเปิด

สอนรายวิชา CvE 263 Surveying Camp 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย 

รายละเอียดรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

หมวดการจัดการเรียนการสอน           

1. ค่าสอน 200,000  400,000  600,000  800,000  800,000  

2. ค่าวัสด ุ 375,000  750,000  1,125,000  1,500,000  1,500,000  

3. ทุนและกจิกรรมนิสติ 100,000  200,000  300,000  400,000  400,000  

4. งบพัฒนาบุคลากร 110,000  220,000  330,000  440,000  440,000  

5. งบสนับสนุนการวิจัย 125,000  250,000  375,000  500,000  500,000  

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางคณะ 250,000  500,000  750,000  1,000,000  1,000,000  

7. ค่าสาธารณปูโภค 200,000  400,000  600,000  800,000  800,000  

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครภุัณฑ ์ 400,000  800,000  1,200,000  1,600,000  1,600,000  

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 375,000  750,000  1,125,000  1,500,000  1,500,000  

หมวดค่าใช้จ่ายสว่นกลาง           

1. ค่าบ ารงุมหาวิทยาลัย                               

(950 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 

95,000  190,000  285,000  380,000  380,000  

2. ค่าบ ารงุห้องสมุด                                   

(900 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 

90,000  180,000  270,000  360,000  360,000  

3. ค่าบ ารงุผ่ายกจิการนิสติ                            

(850 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 

85,000  170,000  255,000  340,000  340,000  

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร ์                         

(650 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 

65,000  130,000  195,000  260,000  260,000  

5. ค่าบ ารงุด้านการกฬีา                         

(300 บาท/คน/ภาค

การศึกษา) 

30,000  60,000  90,000  120,000  120,000  

รวมรายจ่าย 2,500,000  5,000,000  7,500,000  10,000,000  10,000,000  
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 2.7 ระบบการศึกษา  

   แบบช้ันเรียน 

   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

  อื่นๆ (ระบุ) 

 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั  

การเทยีบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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3.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

 3.1 หลกัสูตร 

      3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

   ตลอดหลักสตูร 149 หน่วยกติโดยมีแผนการศึกษา 2 แผน คือ 

   1. แผนเน้นโครงงานวิศวกรรมโยธา 

    2. แผนเน้นสหกจิศึกษา 

           3.1.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 

หมวดวิชา 
แผนการศึกษา / จ านวนหน่วยกิต 

แผนเนน้โครงงานฯ แผนเนน้สหกิจศึกษา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 30 30 

1. วิชาบังคับ   (20หน่วยกิต) 

1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

1.1.1 ภาษาไทย 

1.1.2 ภาษาองักฤษ 

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 
 1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

 

 

3 

6 

3 

 

8 

 

 

3 

6 

3 

 

8 

2.วิชาเลือก     (10หน่วยกิต) 

2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี) 

2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์) 
2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย 

 

 

 10 
ไม่น้อยกว่า 5 

ไม่น้อยกว่า 2 

 

 

 10 

ไม่น้อยกว่า 5 

ไม่น้อยกว่า 2 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 113 113 

1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 22 22 

2. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 37 37 

3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ 43 43 

4. กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธาและสหกจิศึกษา 3 6 

5. กลุ่มวิชาเอกเลือก 8 5 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 

รวมหน่วยกติตลอดหลักสตูร 149 149 
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   3.1.3 รายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกิต 

1. วิชาบงัคบั 
       1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติดังน้ี 

1.1.1 ภาษาไทย  

มศว111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
SWU 111 Thai for Communication  

 

1.1.2 ภาษาองักฤษ  

ก าหนดให้เลือกเรียน 6 หน่วยกติ จากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication 1  

มศว122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication 2  

มศว123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication 1  

มศว124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication 2  

       1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ  (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 
 ก าหนดให้เรียน 3 หน่วยกติจากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

SWU 141 Life in a Digital World  

1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ 

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 8หน่วยกติจากรายวิชาต่อไปนี้  

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 

SWU 151 General Education for Human Development  

มศว161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้  2(2-0-4) 

SWU 161 Human in Learning Society  

มศว261 พลเมืองวิวัฒน์  3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens  

 
  



หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน้า 15 

2. วิชาเลือก ก าหนดให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 10หน่วยกติ จากกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้  

2.1กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์และเทคโนโลยี) 

มศว241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 241 Digital Technology and Society Trends  

มศว242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                                                                        3(3-0-6) 

SWU 242 Mathematics in Daily Life  

มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                                                                   3(3-0-6) 

SWU 243 Personal Financial Management  

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี                                                           3(3-0-6) 

SWU 244 Science for Better Life and Environment  

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม 2(2-0-4) 

SWU 245 Science, Technology and Society  

มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ                                                                                    2(2-0-4) 

SWU 246 Healthy Lifestyle  

มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต                                                                                        2(1-2-3) 

SWU 247 Food for Life  

มศว 248 พลังงานทางเลือก                                                                                      2(2-0-4) 

SWU 248 Alternative Energy  

มศว 341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั 2(1-2-3) 

SWU 341 Business in a Digital World  

2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3) 

SWU 251 Music and Human Spirit  

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

มศว253 สนุทรียสนทนา 2(1-2-3) 

SWU 253 Dialogue  

มศว254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 

SWU 254 Art and Creativity  

มศว255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 255 Constitution for Living 
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มศว256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 256 Reading for Life  

มศว257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers  

มศว258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 2(2-0-4) 

SWU 258 Arts of Speaking and Presentation  

มศว262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม 2(2-0-4) 

SWU 262 History and Effects on Society  

มศว263 มนุษย์กบัสนัติภาพ 2(2-0-4) 

SWU 263 Human and Peace  

มศว264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

SWU 264 Human in Multicultural Society  

มศว265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 

SWU 265 Economic Globalization  

มศว266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 2(2-0-4) 

SWU 266 Sufficiency Economy  

มศว267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 

SWU 267 Principles of Modern Management  

มศว268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 

SWU 268 Social Study by Research  

มศว351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development  

มศว352 ปรัชญาและกระบวนการคิด  3(3-0-6) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

มศว353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 

SWU 353 Logical Thinking and Ethics  

มศว354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม 3(2-2-5) 

SWU 354 Creativity and Innovation  

มศว355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 

SWU 355 Buddhism  

มศว356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 356 Social Psychology for Living  
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มศว357 สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม 2(2-0-4) 

SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  

มศว358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม  2(1-2-3) 

SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  

มศว361 มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 

SWU 361 SWU for Communities  

มศว362 ภมูิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 

SWU 362 Local Wisdom  

มศว363 สมัมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community  

มศว364 กจิการเพ่ือสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 364 Social Enterprise  

 

2.3 กลุ่มวิชาพลานามยั เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ 

มศว131 ลีลาศ 1(0-2-1) 

SWU 131 Social Dance  

มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 

SWU 132 Personal Fitness  

มศว133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ 1(0-2-1) 

SWU 133 Jogging for Health  

มศว134 โยคะ 1(0-2-1) 

SWU 134 Yoga  

มศว135 ว่ายน า้ 1(0-2-1) 

SWU 135 Swimming  

มศว136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

SWU 136 Badminton  

มศว137 เทนนิส 1(0-2-1) 

SWU 137 Tennis  

มศว138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

SWU 138 Golf  

มศว139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก 1(0-2-1) 

SWU 139 Weight Training  
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 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

1. กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์    22 หน่วยกติ 

คณ 114  คณิตศาสตร์ทั่วไป  4(4-0-8) 

MA 114  General Mathematics  

คม 103  เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 

CH 103  General Chemistry  

คม 193  ปฏบัิติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0) 

CH 193  General Chemistry Laboratory  

ฟส 101  ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1  3(3-0-6) 

PY 101  Introductory Physics I  

ฟส 102 

PY 102 

ฟส 181 

 ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 2 

Introductory Physics II 

ปฏบัิติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1                                                     

 3(3-0-6) 

 

 1(0-3-0) 

PY 181 

ฟส 182 

PY 182 

 Introductory Physics Laboratory I 

ปฏบัิติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 2 

Introductory Physics Laboratory II  

 

 1(0-3-0) 

วศย102  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1  3(3-0-6) 

CvE 102  Calculus for Civil and Environmental Engineering I  

วศย 203  แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม2   3(3-0-6) 

CvE 203  Calculus for Civil and Environmental Engineering II  

 

2. กลุ่มพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์     37 หน่วยกติ 

วศ 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(3-0-6) 

EG 201 English for Specific Purposes I  

วศ 202 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2  3(3-0-6) 

EG 202 English for Specific Purposes II  

วศย 101 ปฏบัิติการวิศวกรรมโยธาพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 

CvE 101 Basic Civil Engineering Practices   

วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

ME 109 Engineering Drawing  

วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 

 EE 170 Computer Programming    
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วศอ 222 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

InE 222 Engineering Materials  

วศย 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

CvE 211 Engineering Mechanics I   

วศย 212 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) 

CvE 212 Applied Mathematics for Civil Engineers  

วศย 213 ความแขง็แรงของวัสดุ 1 3(3-0-6) 

CvE 213 Strength of Materials I  

วศย 214 ความแขง็แรงของวัสดุ 2 3(3-0-6) 

CvE 214 Strength of Materials II  

วศย 241 ชลศาสตร์  3(3-0-6) 

CvE 241 Hydraulics  

วศย 343 ปฏบัิติการชลศาสตร์ 1(0-3-0) 

CvE 343 Hydraulic Laboratory  

วศย 261 วิศวกรรมส ารวจ 3(3-0-6) 

CvE 261 Surveying  

วศย 262 ปฏบัิติการส ารวจ 1(0-3-0) 

CvE 262 Surveying Field Work  

วศย 263 ฝึกงานส ารวจภาคสนาม 1(80 ช่ัวโมง) 

CvE 263 Surveying Camp  

 

  



หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน้า 20 

3. กลุ่มวิชาเอกบงัคบั        43 หน่วยกติ 

วศย 215 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3(3-0-6) 

CvE 215 Structural Analysis I  

วศย 231 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม 2(2-0-4) 

CvE 231 Engineering Geology  

วศย 251 วิทยาการคอนกรีต 3(2-3-4) 

CvE 251 Concrete Technology  

วศย 252 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 1(0-3-0) 

CvE 252 Civil Engineering Materials and Testing  

วศย 316 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3(3-0-6) 

CvE 316 Structural Analysis II  

วศย 321 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ 4(3-3-6) 

CvE 321 Reinforced Concrete Design  

วศย 322 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็ 4(4-0-8) 

CvE 322 Design of Steel and Timber Structures  

วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 

CvE 332 Soil Mechanics         

วศย 333 ปฏบัิติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-0) 

CvE 333 Soil Mechanics Laboratory  

วศย 341 อุทกวิทยา           3(3-0-6) 

CvE 341 Hydrology  

วศย 342 วิศวกรรมชลศาสตร์    3(3-0-6) 

CvE 342 Hydraulic Engineering  

วศย 371 วิศวกรรมการทาง     3(3-0-6) 

CvE 371 Highway Engineering      

วศย 436 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-6) 

CvE 436 Foundation Engineering  

วศย 453 การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง 3(3-0-6) 

CvE 453 Construction Engineering Management  

วศย 463 การส ารวจเส้นทาง    3(3-0-6) 

CvE 463 Route Surveying        
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4. กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมและสหกิจ 

แผนเนน้โครงงานวิศวกรรมโยธา จ านวน 3 หน่วยกิต 
วศย 492 โครงงานวิศวกรรมโยธา 3(0-9-0) 

CvE 492 Civil Engineering Project  

 

แผนเนน้สหกิจศึกษา    จ านวน 6 หน่วยกิต 

วศย 499 สหกจิศึกษา 6(0-18-0) 

CvE 499 Co-operative Education  

 

5.กลุ่มวิชาเอกเลือก 

แผนเนน้โครงงานวิศวกรรมโยธาใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า 8  หน่วยกิต  

แผนเนน้สหกิจศึกษาใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกว่า   5  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 

วศย 417 วิธเีมทริกซ์ส าหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง 3 (3-0-6) 

CvE 417 Matrix Method for Structural Analysis 

วศย 418 วิธไีฟไนทอ์ิลิเมนต์ขั้นต้น 3 (3-0-6) 

CvE 418 Introduction to Finite Element Method  

 

  กลุ่มวิชาวิศวกรรมออกแบบโครงสร้าง 

วศย 422 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง 3 (3-0-6) 

CvE 422 Prestressed Concrete Design  

วศย 427 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

CvE 427 Introduction to Earthquake Engineering  

วศย 428 โครงสร้างคอนกรีตส าเรจ็รูป 3(3-0-6) 

CvE 428 Precast Concrete Structures  

   

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี 

วศย 433 ปฐพีกลศาสตร์ประยุกต์                 3 (3-0-6) 

CvE 433 Applied Soil Mechanics   

วศย 434 การออกแบบฐานรากขั้นสงู 3 (3-0-6) 

CvE 434 Advanced Foundation Design  
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วศย 435 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างดิน 3 (3-0-6) 

CvE 435 Analysis and Design of Earth Structures  

วศย 438 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมปฐพี 3 (2-3-4) 

CvE 438 Computer Applications in Geotechnical Engineering  

วศย 439 หลักการกลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์ 3 (3-0-6) 

CvE 439 Principles of Rock Mechanics and Tunneling  

   

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน า้ 

วศย 441 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรแหล่งน า้ 3(2-3-4) 

CvE 441 Computer Software for Water Resource Engineering  

วศย 444 วิศวกรรมแหล่งน า้และการจัดการ 3(3-0-6) 

CvE 444 Water Resource Engineering and Management  

วศย 445 การออกแบบเขื่อนขนาดเลก็ 3(3-0-6) 

CvE 445 Design of Small Dam  

   

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการ 

วศย 253 การบริหารโครงการทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 

CvE 253 Engineering Project Management     

วศย 454 สญัญาข้อก าหนดและประมาณราคา 3 (3-0-6) 

CvE 454 Contract, Specification and Cost Estimation  

วศย 455 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3 (3-0-6) 

CvE 455 Construction Safety Management  

วศย 456 การบริหารจัดการสาธารณภยัเบ้ืองต้น 3 (3-0-6) 

CvE456 Fundamental of Public Hazard Management  

 

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมส ารวจ 

วศย 464 โฟโตแกรมเมตรี 3 (3-0-6) 

CvE 464 Photogrammetry  

วศย 466 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในงานวิศวกรรมโยธา 3 (2-3-4) 

CvE 466 Geographic Information System in Civil 

Engineering  
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทาง 

วศย 473 วิศวกรรมการขนส่ง      3 (3-0-6) 

CvE 473 Transportation Engineering  

วศย 474 การออกแบบผิวทาง  3 (3-0-6) 

CvE 474 Pavement Design  

วศย 475 เทคโนโลยีแอสฟัลท ์ 1(0-3-0) 

CvE 475 Asphalt Technology  

  

 กลุ่มวิชาวิศวกรรมสขุาภิบาลและสิ่งแวดล้อม 

วศย 480 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3 (3-0-6) 

CvE 480 Environmental System and Management  

วศย 481 วิศวกรรมประปาและสขุาภิบาล 3(3-0-6) 

CvE 481 

วศย 482            

Water Supply and Sanitary Engineering 

การจัดการขยะและของเสีย 

 

3(3-0-6) 

CvE 482 Solid Waste and Hazardous Waste Management  
วศย 483 การออกแบบทางวิศวกรรมน า้เสยี                  3 (3-0-6) 

CvE 483 Wastewater Engineering Design  

วศย 487 การออกแบบระบบฝังกลบ          3 (3-0-6) 

CvE 487 Landfill Design               

 

 กลุ่มวิชาร่วมสาขา 

วศย 222 กลศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-6) 

CvE 222 Engineering Mechanics 2  

วศย 408 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา/

สิ่งแวดล้อม 

3(2-3-4) 

CvE 408 Computer Applications for Civil Engineering/  
Environmental  

วศย 409 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิศวกรรมโยธา 1(0-3-0) 

CvE 409 Information Technology In Civil Engineering  

วศย 419 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

CvE 419 Engineering Analysis  
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    6 หน่วยกิต  

                ให้นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมโยธา แต่ต้องไม่ซ า้กับวิชา

ในแผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก  าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตหรือนิสิตอาจเลือกเรียน

รายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหาร

หลักสตูร 

 

ความหมายของรหสัวิชา  

 การก าหนดรหัสรายวิชา น าหน้าด้วยกลุ่มตัวอกัษร 2-3 ตัวตามด้วยกลุ่มตัวเลข 3 ตัว ซ่ึงจ าแนก

ตามแผนภมูิต่อไปน้ี 

 

 XXX XXX 

 

 

 

ความหมายกลุ่มตัวอกัษร 

 มศว หรือ SWU  หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 คม หรือ  CH   หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาเคมีพ้ืนฐาน 

 คณ หรือ MA  หมายถึง  รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

 ฟส หรือ PY  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มวิชาฟิสกิสพ้ื์นฐาน 

 วศ หรือ EG  หมายถึง รายวิชาในกลุ่มพ้ืนฐานวิศวกรรม 

วศก หรือ EE  หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

วศฟ หรือ ME  หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

วศอ หรือ InE  หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 วศย หรือ CvE   หมายถึง รายวิชาในสาขาวิศวกรรมโยธา 

 

ความหมายกลุ่มตัวเลข 

เลขหลักร้อย  หมายถึง ช้ันปี 

เลขหลักสบิ  หมายถึง กลุ่มวิชา 
เลขหลักหน่วย  หมายถึง ล าดับวิชาในกลุ่มวิชานั้น 

 

 

  

กลุม่ตวัอกัษร 
 

กลุม่ตวัเลข 
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ความหมายเลขหลักสบิ 

 0   หมายถึง กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม 

 1   หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง 

2   หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมออกแบบโครงสร้าง 

3   หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี 

4   หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน า้ 

5   หมายถึง กลุ่มวิศวกรรมการจัดการ 

6   หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมส ารวจ 

7   หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทาง 

8   หมายถึง กลุ่มวิชาวิศวกรรมสขุาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  

 9   หมายถึง กลุ่มวิชาโครงงาน และสหกจิศึกษา 

ความหมายของเลขรหสัการจดัชัว่โมงเรียน 

 

X (X-X-X) 

 

 

 

 

 

  

ชัว่โมงการศกึษาด้วยตนเอง
นอกเวลา 

ชัว่โมงเรียนทฤษฎี 

ชัว่โมงเรียนปฎิบตัิ 

จ านวนหน่วยกิต 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

แผนเนน้โครงงานวิศวกรรมโยธา 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 

มศว xxx กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก) 1(0-2-1) 

คณ 114 คณิตศาสตร์ทั่วไป 4(4-0-8) 

ฟส 101 ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1 3(3-0-6) 

ฟส 181 ปฎิบัติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1 1(0-3-0) 

วศฟ170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 

  รวม 21 
 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 2 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

มศว xxx กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก) 1(0-2-1) 

คม 103 เคมีทั่วไป   3(3-0-6) 

คม 193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 

ฟส 102 ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น  2 3(3-0-6) 

ฟส 182 ปฏบัิติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น  2 1(0-3-0) 

วศย 102 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6) 

วศย 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

  รวม 21 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่ 1 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว xxx ศึกษาทั่วไป (เลือก) 2(x-x-x) 

วศ 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(3-0-6) 

วศก109 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

วศย 203 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม2 3(3-0-6) 

วศย 101 ปฏบัิติการวิศวกรรมโยธาพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 

วศอ 222 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

วศย 213 ความแขง็แรงของวัสดุ 1 3(3-0-6) 

วศย 231 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม 2(2-0-4) 

  รวม 20 

 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่ 2 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้  2(2-0-4) 

วศ 202 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(3-0-6) 

วศย 212 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) 

วศย 214 ความแขง็แรงของวัสดุ 2 3(3-0-6) 

วศย 241 ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

วศย 343 ปฏบัิติการชลศาสตร์ 1(0-3-0) 

วศย 261 วิศวกรรมส ารวจ 3(3-0-6) 

วศย 262 ปฏบัิติการวิศวกรรมส ารวจ 1(0-3-0) 

วศย 252 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 1(0-3-0) 

  รวม 20 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่ 1 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว xxx ศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(x-x-x) 

วศย 263 ฝึกงานส ารวจภาคสนาม 1(0-80*-0) 

วศย 215 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3(3-0-6) 

วศย 251 คอนกรีตเทคโนโลยี 3(2-3-4) 

วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 

วศย 333 ปฏบัิติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-0) 

วศย 341 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

วศย 463 การส ารวจเส้นทาง 3(3-0-6) 

  รวม 20 

 * จ านวนช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่ 2 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

วศย 316 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3(3-0-6) 

วศย 321 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ 4(3-3-6) 

วศย 322 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็ 4(4-0-8) 

วศย 342 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

วศย 371 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

    

  รวม 20 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่ 1 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วศย453 การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง 3(3-0-6) 

วศย436 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-6) 

วศย xxx  3(x-x-x) 

วศย xxx  2(x-x-x) 

xxx xxx  3(x-x-x) 

    
  รวม 15 

 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่ 2 
 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศวxxx ศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(x-x-x) 

วศย 492 โครงงานวิศวกรรมโยธา 3(0-9-0) 

วศย xxx  3(x-x-x) 

xxx xxx  3(x-x-x) 

    

  รวม 12 
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แผนเนน้สหกิจศึกษา 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 1 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

มศว141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

มศว151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 

มศว xxx กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก) 1(0-2-1) 

คณ 114 คณิตศาสตร์ทั่วไป 4(4-0-8) 

ฟส 101 ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1 3(3-0-6) 

ฟส 181 ปฎิบัติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1 1(0-3-0) 

วศฟ170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 

  รวม 21 
 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่ 2 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

มศว xxx กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก) 1(0-2-1) 

คม 103 เคมีทั่วไป   3(3-0-6) 

คม 193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 

ฟส 102 ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น  2 3(3-0-6) 

ฟส 182 ปฏบัิติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น  2 1(0-3-0) 

วศย 102 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6) 

วศย 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

  รวม 21 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่ 1 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว xxx ศึกษาทั่วไป (เลือก) 2(x-x-x) 

วศ 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(3-0-6) 

วศก109 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

วศย 203 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม2 3(3-0-6) 

วศย 101 ปฏบัิติการวิศวกรรมโยธาพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 

วศอ 222 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

วศย 213 ความแขง็แรงของวัสดุ 1 3(3-0-6) 

วศย 231 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม 2(2-0-4) 

  รวม 20 

 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่ 2 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้  2(2-0-4) 

วศ 202 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(3-0-6) 

วศย 212 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) 

วศย 214 ความแขง็แรงของวัสดุ 2 3(3-0-6) 

วศย 241 ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

วศย 343 ปฏบัิติการชลศาสตร์ 1(0-3-0) 

วศย 261 วิศวกรรมส ารวจ 3(3-0-6) 

วศย 262 ปฏบัิติการวิศวกรรมส ารวจ 1(0-3-0) 

วศย 252 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 1(0-3-0) 

  รวม 20 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่ 1 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว xxx ศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(x-x-x) 

วศย 263 ฝึกงานส ารวจภาคสนาม 1(0-80*-0) 

วศย 215 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3(3-0-6) 

วศย 251 คอนกรีตเทคโนโลยี 3(2-3-4) 

วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 

วศย 333 ปฏบัิติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-0) 

วศย 341 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

วศย 463 การส ารวจเส้นทาง 3(3-0-6) 

  รวม 20 

 * จ านวนช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่ 2 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

วศย 316 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3(3-0-6) 

วศย 321 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ 4(3-3-6) 

วศย 322 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็ 4(4-0-8) 

วศย 342 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6) 

วศย 371 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

    

  รวม 20 
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ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่ 1 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

มศวxxx ศึกษาทั่วไป (เลือก) 3(x-x-x) 

วศย453 การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง 3(3-0-6) 

วศย436 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-6) 

วศย xxx  3(x-x-x) 

วศย xxx  2(x-x-x) 

xxx xxx  3(x-x-x) 

xxx xxx  3(x-x-x) 

 รวม 21 

 

 
ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่ 2 

 

รหสัวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

วศย 499 สหกจิศึกษา 6(0-18-0) 

   
   
    

  รวม 6 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

SWU 111 Thai for Communication  

                  ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์

ความคิด และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุป

ความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ 

 

มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication 1  

                  ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
 

มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication 2  

                 ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้  สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

 

มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 

SWU 123 English for International Communication 1  

                  ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาองักฤษ

ในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึก

ปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอก

ห้องเรียน 

 

มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 

SWU 124 English for International Communication 2  

                  ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้เรียนที่ ใ ช้

ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏบัิติ

ผ่านกจิกรรมการเรียนรู้ ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
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มศว 131 ลีลาศ  1(0-2-1) 

SWU 131 Social Dance  

                 เทคนิคและทกัษะเบ้ืองต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทาง

กายและบุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสขุภาพ 

         

มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล  1(0-2-1) 

SWU 132 Personal Fitness  

                 หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแขง็แรง ความเรว็ 

ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

  

มศว 133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสขุภาพ 1(0-2-1) 

SWU 133 Jogging for Health  

                  หลักการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะ การว่ิงเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการ

ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการว่ิงเหยาะเพ่ือ

สขุภาพ 

  
มศว 134 โยคะ 1(0-2-1) 

SWU 134 Yoga  

                  เทคนิคและทักษะเบ้ืองต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และ

ความแขง็แรงของร่างกายเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว 135 ว่ายน า้ 1(0-2-1) 

SWU 135 Swimming  

                  เทคนิคและทกัษะเบ้ืองต้นของการว่ายน า้ การว่ายน า้ท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพ

ทางกาย กติกาการแข่งขัน การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน า้เพ่ือสขุภาพ 

 

มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

SWU 136 Badminton  

                  ทกัษะการยืน การเคล่ือนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การ

เล่นลูกหน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์และความปลอดภัย

ในการเล่นแบดมินตันเพ่ือสขุภาพ 
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มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1) 

SWU 137 Tennis  

                 เทคนิคและทกัษะเบ้ืองต้นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน 

กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิส

เพ่ือสขุภาพ 
 

มศว 138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 

SWU 138 Golf  

                 ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหว่ียงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ 

การใช้และเกบ็รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว 139 139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก 1(0-2-1) 

SWU 139 Weight Training  

เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เคร่ืองมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น ้าหนักและการ

ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเน้ือ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิค

การฝึกโดยการใช้น า้หนักเพ่ือสขุภาพ 

 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

SWU 141 Life in a Digital World  

                  ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น 

การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้างองิข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภัยอนัตรายในโลกดิจิทัล

และแนวทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

การรู้เทา่ทนัสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

 

มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทลัและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 241 Digital Technology and Society Trends  

                  ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทลัที่มีผลกระทบต่อสังคมในด้าน

วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคม

และสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทลัในสังคมโลกอนาคต 
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มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

SWU 242 Mathematics in Daily Life  

                 ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์

ส าหรับผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปล

ความหมาย การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

 

มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management  

                 ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหาร

สภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหน้ี และการ

วางแผนลงทุน 

 

มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6) 

SWU 244 Science for Better Life and Environment  

                  ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม  การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้า

กับวิถีชีวิต  โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต  ให้สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

และคุณภาพชีวิตของตนเอง  ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททาง

สงัคม 

 

มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม 2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society  

                  ศึกษากระบวนทศัน์ และวิธคิีดของนักวิทยาศาสตร์ที่มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 

ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสงัคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

บริบทสงัคมไทยในปัจจุบัน 

 

มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสขุภาพ 2(2-0-4) 

SWU 246 Healthy Lifestyle  

                  ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อ

สุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถี

ชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
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มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 247 Food for Life  

                  ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ 

สมุนไพร ผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร อนัตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและ

การเกบ็รักษาอาหาร การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่

ปลอดภัยและมีคุณค่า 

 

มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 

SWU 248 Alternative Energy  

                  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงาน

หลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ 

ด้วยภมิูปัญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

มศว 341 ธุรกจิในโลกดิจิทลั 2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World  

                 ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกจิในโลกดิจิทลั แนวปฏบัิติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 

SWU 151 General Education for Human Development  

                 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาความส าคัญและแนว

ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ 

การสงัเคราะห์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

 

มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society  

                 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของ

การเปล่ียนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่าง

ต่อเน่ือง และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสงัคมแห่งการเรียนรู้  
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มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                                                                  2(1-2-3) 

SWU 251 Music and Human Spirit  

                 ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเคร่ืองมือ

ในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบ

บูรณาการสู่สาธารณชน 

 

มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

                 ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวข้องกับ

ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สนุทรียะที่ผสานสัมพันธก์บับริบทสังคม วัฒนธรรม และ

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
 

มศว 253 สนุทรียสนทนา 2(1-2-3) 

SWU 253 Dialogue  

                 ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏบัิติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ

ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิด

และความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏบัิติ

สนุทรียสนทนาในสถานการณ์ที่หลากหลาย 

 

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 

SWU 254 Art and Creativity  

                 ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและ

สนุทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 255 Constitution For Living  

                 ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม 

หลักการปฏบัิติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนว

ทางการพัฒนาตนเองพร้อมฝึกปฏบัิติ 

 

มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life  

                 ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการ

อ่านจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers  

                 ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วม

สมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกดิพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 

 

มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 2(2-0-4) 

SWU 258 Arts of Speaking and Presentation  

                 ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษา

และเน้ือหา การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูด

ประเภทต่างๆ 

 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens  

                 ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทศัน์

เกี่ยวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ 

ความส าคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลด

ความเหล่ือมล า้ในสงัคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 

 

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม 2(2-0-4) 

SWU 262 History and Effects on Society  

                 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสังคมจาก

อดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกจิ สงัคม และแนวโน้มการก่อรูป

ทางสงัคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 

 

มศว 263 มนุษย์กบัสนัติภาพ 2(2-0-4) 

SWU 263 Human and Peace  

                 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเช่ือ 

วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏบัิติ

ของผู้ที่มีอุดมการณ์เกี่ยวกบัสนัติภาพและสนัติสขุของมนุษยชาติ 

 

มศว 264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

SWU 264 Human in Multicultural Society  

                 ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน

โครงสร้างทางสังคม เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเช่ือและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ

เสริมสร้างกระบวนทศัน์ และการปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 
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มศว 265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 

SWU 265 Economic Globalization  

                 ศึกษาแนวคิดเศรษฐกจิโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกจิของประเทศที่มีอิทธพิลต่อโลกา

ภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มใน

อนาคตและผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 2(2-0-4) 

SWU 266 Sufficiency Economy  

                 ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เปรียบเทยีบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ การ

วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบน

ความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

 

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 

SWU 267 Principles of Modern Management  

                 ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ

องค์กร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนา

สงัคมอย่างย่ังยืน 

 

มศว 268 การศึกษาทางสงัคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 

SWU 268 Social Study by Research  

                 ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดย

การเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถเช่ือมโยงข้อมูลจากการวิจัย

ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development  

                 ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติที่ดีต่อตนเองและ

ผู้อื่น มารยาทพ้ืนฐานทางสงัคม ทกัษะสื่อสารและการสร้างสมัพันธภาพที่ดีงามกบัผู้อื่น 
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มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด  3(3-0-6) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

                 ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทกัษะ

การคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สมัพันธก์บัชีวิต สงัคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

บนพ้ืนฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 

 

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics  

                 ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้

ความส าคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง 

คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

 

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กบันวัตกรรม 3(2-2-5) 

SWU 354 Creativity and Innovation  

                 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

กฎหมายลิขสทิธิ์และทรัพย์สนิทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส าคัญของโลก การฝึกปฏบัิติ

พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อ

สาธารณชน 

 

มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 

SWU 355 Buddhism  

                  ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และ

พัฒนาแนวทางการด าเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสนัติสขุ 

 

มศว 356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living  

                  ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม

มนุษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ท  าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและ

กลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอื้ อ

สงัคมและการด าเนินชีวิตอย่างมีความสขุ 
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มศว 357 สขุภาพจิตและการปรับตัวในสงัคม 2(2-0-4) 

SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  

                 ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์

สาเหตุและการป้องกนัสขุภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

มศว 358 กจิกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  

                 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

พัฒนากจิกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสงัคม 

 

มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 

SWU 361 SWU for Communities  

                  ศึกษาวิธีการและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการ

เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม 

รวมทั้งเสริมสร้างสมัพันธภาพที่ดีและเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 

 

มศว 362 ภมูิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 

SWU 362 Local Wisdom  

                  ศึกษาค้นคว้าภมูิปัญญาท้องถิ่น ความสัมพันธ์ของภมูิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและ

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย

การเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็น

ประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

มศว 363 สมัมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 

SWU 363 Ethical Careers for Community  

                  ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก 

ความสามัคคี และความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อนัจะท าให้เกดิแนวทางการพัฒนาสมัมาชีพชุมชน

ที่เข้มแขง็และย่ังยืน 
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มศว 364 กจิการเพ่ือสงัคม 2(1-2-3) 

SWU 364 Social Enterprise  

                  ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ

กิจการเพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการ

เพ่ือสงัคมต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กจิการเพ่ือสงัคม พร้อมทั้งฝึกปฏบัิติร่วมกบัชุมชน 

 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเอก) 

1. กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิทยาสาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

คณ114 คณิตศาสตร์ทั่วไป 4(4-0-8) 

MA 114 General Mathematics  

               คุณสมบัติของระบบจ านวนและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกัดฉาก

และพิกดัเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเน่ือง การหาอนุพันธแ์ละการประยุกต์ การหาปริพันธแ์ละการประยุกต์ 

การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์แบบไม่ตรงแบบ รูปแบบยังไม่ก าหนด ล าดับและอนุกรม การกระจาย

อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังกชั์นมูลฐาน 

 

คม 103 เคมีทั่วไป  3(3-0-6) 

CH 103 General Chemistry  

                 ศึกษาพ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอะตอม ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติแก๊ส 

ของเหลว และสารละลาย ของแขง็ สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี พันธะเคมี ตารางธาตุ 

และแนวโน้มของสมบัติของธาตุ ธาตุเรพพรีเซนเตติฟ อโลหะ และธาตุทรานซิชัน 

     

คม 193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0) 

CH 193 General Chemistry Laboratory  

                 ฝึกทกัษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏบัิติการ ท าการทดลอง

และวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแกส๊ การลดลงของจุดเยือกแขง็ การจัดเรียง

อนุภาคในของแขง็ สมดุลเคมี อินดิเคเตอร์ จลนพลศาสตร์เคมีการวิเคราะห์คุณภาพไอออนบวกและ

ไอออนลบ 

  

ฟส 101 ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1 3(3-0-6) 

PY 101 Introductory  Physics I  

                เวคเตอร์ แรงและการเคล่ือนที่ สนามโน้มถ่วง โมเมนตัมและพลังงาน การเคล่ือนที่แบบ

หมุน กลศาสตร์ของระบบอนุภาคและวัตถุแขง็เกร็ง การเคล่ือนที่แบบสั่น สมบัติของสสาร กลศาสตร์

ของของไหล การเคล่ือนที่แบบคล่ืน เสยีง ความร้อนและอุณหพลศาสตร์ 
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ฟส 102 ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 2 3(3-0-6) 

PY 102 Introductory  Physics II  

                 สนามไฟฟ้าและอันตรกิริยาทางไฟฟ้า สนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก 

สนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้าที่ข้ึนกับเวลา ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเลก็ทรอนิกส์ แสง 

ทฤษฎีสมัพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม นิวเคลียร์ฟิสกิส์ 

     

ฟส 181 ปฏบัิติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1 1(0-3-0) 

PY 181 Introductory  Physics Laboratory I  

               ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการวัดพ้ืนฐาน ค่าความคลาดเคล่ือน และเลข

นัยส าคัญ, กลศาสตร์ของวัตถุแขง็เกร็งและสภาพยืดหยุ่น, กลศาสตร์ของไหล, อุณหพลศาสตร์, การ

เคล่ือนที่แบบกวัดแกว่งและปรากฎการณ์คล่ืน, และทศันศาสตร์เบ้ืองต้น 

 

ฟส 182 ปฏบัิติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 2 1(0-3-0) 

PY 182 Introductory  Physics Laboratory II  

                ปฏบัิติการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการและการใช้งานเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้าเบ้ืองต้น, 

ปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าและแม่เหลก็, วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ, อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์สาร

กึ่งตัวน าพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ 

 

วศย 102 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 1 3(3-0-6) 

CvE 102 Calculus for Civil and Environmental Engineering I  

เรขาคณิตวิเคราะห์ในแคลคูลัส ปริภูมิสามมิติ และเวคเตอร์ ฟังก์ชันค่าเวคเตอร์ 

อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายช้ัน สมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้น สถิติและความน่าจะเป็นส าหรับวิศวกรรม

โยธาเบื้องต้น 

 

วศย 203 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 2 3(3-0-6) 

CvE 203 Calculus for Civiland Environmental Engineering II  

                 บุรพวิชา  :  วศย 102 

สนามเวคเตอร์ แคลคูลัสของเวคเตอร์ พีชคณิตของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น และ

การก าจัดแบบเกาส์ อิสระเชิงเส้น และปริภมูิเวคเตอร์ ดีเทอร์มิแนนต์ และกฎของคราเมอร์ เมทริกซ์

ผกผัน และการก าจัดแบบเกาส-์จอร์แดน ค่าเจาะจง และเวคเตอร์เจาะจง เมทริกซ์ตั้งฉาก และวิธกีาร

แนวทแยง 
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2. กลุ่มพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์

วศ 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 3(3-0-6) 

EG 201 English for Specific Purposes I  

                  ศัพทเ์ฉพาะทางสาขาวิศวกรรมการแยกแยะหน้าที่ของค าศัพท ์ ฝึกทกัษะการออกเสยีง

ค าภาษาองักฤษอย่างถูกต้อง ข้อผิดพลาดในการใช้ภาษาองักฤษที่พบได้บ่อยทั้งการฟัง การพูด การ

อ่านและการเขียน 

 

วศ 202 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 3(3-0-6) 

EG 202 English for Specific Purposes II  

                 การเลือกใช้ค าที่เหมาะสมกบับริบท บทสนทนาที่พบในงานวิศวกรรม เรียนรู้การ

สนทนา การอ่านและการเขียน เพ่ือการสื่อสารในงานวิศวกรรม 
 

วศย 101 ปฏบัิติการวิศวกรรมโยธาพ้ืนฐาน 1(0-3-0) 

CvE 101 Basic Civil Engineering Practices  

ศึกษาความส าคัญของงานวิศวกรรม ความเช่ือมโยงเกี่ยวเน่ืองของศาสตร์ทางวิศวกรรม

กับการผลิต งานอุตสาหกรรม ทักษะพ้ืนฐานของวิศวกร ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

เคร่ืองทุ่นแรง ที่ใช้ในขบวนการผลิตพ้ืนฐาน มาตรวิทยา ฝึกการใช้เคร่ืองมือที่ใช้ปฏบัิติงานปรับแต่งข้ึน

รูปโลหะแปรรูปโลหะ งานประกอบช้ินส่วน งานเช่ือมไฟฟ้าและแกส๊ งานส ารวจ งานคอนกรีต งานไม้ 

ระเบียบปฏบัิติและความปลอดภัยในการท างาน และศึกษาดูงาน 

 

วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

ME 109 Engineering Drawing  

ทกัษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ มาตรฐานในงานเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรและ

ตัวเลข เรขาคณิตประยุกต์ ภาพฉายออร์โธกราฟฟิก การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิกและการเขียนภาพ

สามมิติ การก าหนดขนาดและความคลาดเคล่ือน ภาพตัด มุมมองช่วยและแผ่นคล่ี การเขียนภาพร่าง 

เกลียว สลักเกลียวและแป้นเกลียว สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ การเขียนแบบรายละเอียดและการ

ประกอบช้ินส่วน การเขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นต้น 

 

วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-3-4) 

EE 170 Computer Programming    

                   แนวคิดพ้ืนฐานของระบบคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  การ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่ใช้ในปัจจุบัน  

ฝึกปฏบัิติส าหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
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วศอ 222 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

InE 222 Engineering Materials  

ความสมัพันธร์ะหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และ+การน าไปใช้งานของ

วัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก ประกอบด้วย โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุคอมโพสิต คุณสมบัติทางกล

ของวัสดุ การเปล่ียนแปลงและเสื่อมสภาพของวัสดุ 

 

วศย 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 

CvE 211 Engineering Mechanics I  

ศึกษาพ้ืนฐานของวิชากลศาสตร์ ระบบแรงในสองมิติและสามมิติการหาแรงลัพธ์

หลักการสมดุลในสองมิติและสามมิติของอนุภาคและวัตถุแขง็เกร็งโครงสร้าง ศูนย์กลางมวลและเซ็น

ทรอยด์ โมเมนต์ความเฉ่ือย แรงภายในคาน สถิตศาสตร์ของไหลความเสียดทาน หลักของงานเสมือน

และเสถียรภาพพลศาสตร์เบ้ืองต้น 

 

วศย 212 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) 

CvE 212 Applied Mathematics for Civil Engineers  

ศึกษาทฤษฎีการประมาณเบ้ืองต้น ผลเฉลยของสมการพีชคณิตและสมการอดิศัย 

สมการเอกพันธุ ์สมการเชิงอนุพันธไ์ม่เอกพันธุ ์สมการเชิงอนุพันธส์ามัญอนัดับที่หน่ึงและสูงกว่า สมการ

เชิงอนุพันธ์เชิงเส้น การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ ระบบของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลเฉลย

แบบอนุกรม ผลเฉลยเชิงตัวเลข อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ และการประยุกต์บางอย่างในระบบ

วิศวกรรมโยธา 

 

วศย 213 ความแขง็แรงของวัสดุ 1 3(3-0-6) 

CvE 213 Strength of Materials I  

                    บุรพวิชา  :  วศย211 

ศึกษาแรง หน่วยแรง กลสมบัติของวัสดุ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและ

ความเครียด โมเมนต์บิด แผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด หน่วยแรงในคาน และการโก่งตัวของ

คาน   

 

วศย 214 ความแขง็แรงของวัสดุ 2 3(3-0-6) 

CvE 214 Strength of Materials II  

                    บุรพวิชา  :  วศย  213 

ศึกษาคานแบบอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต หน่วยแรงและความเครียดรวม วงกลมของ

มอร์ คานประกอบ การโก่งเดาะของเสา ทฤษฎีของการวิบัติ 
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วศย 241 ชลศาสตร์  3(3-0-6) 

CvE 241 Hydraulics     

ศึกษาคุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของไหล แรงกระท าต่อวัตถุในของเหลว แรง

ลอยตัวและสมดุล สมการของความต่อเน่ืองและการเคล่ือนที่ ของไหลสมมุติและของไหลจริง การไหล

แบบราบเรียบและป่ันป่วน การไหลแบบต่างๆ การไหลคงที่ และการไหลไม่คงที่ แรงต้านทานการไหล 

ทฤษฎีพลังงาน สมการโมเมนตัม การไหลในทอ่ การไหลในทางน า้เปิด การวัดการไหล การวิเคราะห์มิติ

และแบบจ าลอง เคร่ืองสบูน า้ และกงัหันน า้ 
 

วศย 343 ปฏบัิติการชลศาสตร์    1(0-3-0) 

CvE 343 Hydraulic Laboratory  

                    บุรพวิชา   :  วศย  241 

ปฏิบัติการทดลองทฤษฎีชลศาสตร์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและลักษณะต่าง ๆ ของการ

ไหล ตามทฤษฎีของไหล สถิตย์ศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว การไหลในท่อ การสญูเสยีพลังงาน การไหล

ในทางน า้เปิด การไหลคงที่และไม่คงที่ และอุปกรณ์ทางชลศาสตร์ เทอร์ไบน์ เคร่ืองสบูน า้ ประกอบด้วย

การทดลอง 12 ถึง 14 การทดลอง 

 

วศย 261 วิศวกรรมส ารวจ 3(3-0-6) 

CvE 261 Surveying  

ศึกษาหลักการในงานส ารวจ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงานส ารวจ การท าระดับ หลักการ

และการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดระยะ การหาทศิทาง ความคลาดเคล่ือนในการส ารวจ ความคลาด

เคล่ือนที่ยอมรับได้ การค านวณ และปรับแก้ข้อมูล การส ารวจด้วยโครงข่ายสามเหล่ียม การหามุมอซิมุท 

การหาพิกัดจากการท าวงรอบ การส ารวจงานระดับ งานเกบ็รายละเอียดเพ่ือการเขียนแผนที่ภมิูประเทศ 

การวางผังงานสิ่งก่อสร้าง การวางแนวทางโค้งราบ-ด่ิง การพิมพ์แผนที่ 

 

วศย 262 ปฏบัิติการส ารวจ                                                               1(0-3-0) 

CvE 262 Surveying Field Work 

                   ปฏบัิติการวัดระยะด้วยเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ การใช้เขม็ทศิ การท าระดับ เส้นช้ันความสูง 

การวัดมุมด้วยกล้องส ารวจ การท าแผนที่ตามวิชา วศย 261 การฝึกปฏบัิติงานสนาม การท างานแผนที่

โครงข่าย การท าแผนที่ภมิูประเทศ การส ารวจเส้นทาง   
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วศย 263 ฝึกงานส ารวจภาคสนาม 1(80 ช่ัวโมง) 

CvE 263 Surveying Camp  

                    บุรพวิชา   :   วศย  261 และ วศย 262 

ฝึกงานภาคสนาม การท าระดับ การประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดระยะ การหาทศิทาง 

หาความคลาดเคล่ือนในการส ารวจ หาความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ ค านวณ และปรับแก้ข้อมูล ส ารวจ

ด้วยโครงข่ายสามเหล่ียม หามุมอซิมุท หาพิกัดจากการท าวงรอบ ส ารวจงานระดับ งานเกบ็รายละเอียด

เพ่ือการเขียนแผนที่ภมิูประเทศ การพิมพ์แผนที่ ใช้เวลาท างานรวมกนัไม่น้อยกว่า  80 ช่ัวโมง 

 

3. กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 

วศย 215 วิเคราะห์โครงสร้าง 1 3(3-0-6) 

CvE 215 Structural Analysis I  

                    บุรพวิชา   : วศย  213   

                    ศึกษาทฤษฎีโครงสร้าง แรงชนิดต่าง ๆ ที่กระท าและเกิดข้ึนในโครงสร้าง คาน โครงข้อ

หมุน โครงข้อแขง็ การวิเคราะห์ด้วยวิธกีราฟิก การวิเคราะห์โครงสร้างดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต การวิเคราะห์

โครงข้อหมุน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของโครงสร้าง ความสมัพันธร์ะหว่างแรงต่อการเปล่ียนแปลงของ

โครงสร้าง การเสียรูปของโครงสร้าง วิธีโมเมนต์พ้ืนที่ คานเสมือน งานเสมือน และทฤษฎีพลังงาน เส้น

อทิธพิลของโครงสร้างดีเทอร์มิเนท     

 
วศย 231 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม 2(2-0-4) 

CvE 231 Engineering Geology  

                   ศึกษาแร่และหิน หินอัคนี และสภาพธรณีวิทยาของหินอัคนี หินช้ัน หินแปร การล าดับ

ช้ันหินเบ้ืองต้น และระยะเวลาทางธรณี ธรณีกายภาพ แผนที่ธรณีวิทยา การส ารวจสภาพธรณีวิทยาของ

แหล่งวัสดุก่อสร้าง สภาพธรณีวิทยาของบริเวณสันเขื่อน และอ่างเกบ็น า้ สภาพธรณีวิทยาของเส้นทาง

คมนาคม ปฏบัิติการแร่และหิน ปฏิบัติการโครงสร้าง ธรณีวิทยา ปฏบัิติการแปลแผนที่ธรณีวิทยา เพ่ือ

ประยุกต์ในงานก่อสร้างต่าง ๆ และงานชลประทาน/เกษตร สภาพอุทกธรณีวิทยาเบื้องต้น 

 

วศย 251 วิทยาการคอนกรีต 3(2-3-4) 

CvE 251 Concrete Technology  

                   ศึกษาชนิดของปูนซีเมนต์ คุณสมบัติและการใช้งานของปูนซีเมนต์ ส่วนผสมคอนกรีต 

คอนกรีตสด คอนกรีตชนิดพิเศษ น า้ผสมคอนกรีต สารผสมเพ่ิม คุณสมบัติของมวลรวม การออกแบบ

ส่วนผสมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตและส่วนผสม การเกบ็และการ

เคล่ือนย้าย ก าลังของคอนกรีต ข้อก าหนดมาตรฐานในงานคอนกรีตต่าง ๆ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือที่ใช้ใน

งานคอนกรีตมาตรฐานการทดสอบ และการท ารายงานผลการทดสอบ 
 



หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน้า 50 

วศย 252 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 1(0-3-0) 

CvE 252 Civil Engineering Materials and Testing  

                   คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุก่อสร้าง เช่น คอนกรีต เหลก็ โลหะ อโลหะ ไม้ อฐิ ทราย 

หิน แอสฟัลท ์ฯลฯ วิธีผลิตและประโยชน์ของวัสดุก่อสร้าง วัสดุโครงสร้างส่วนฐานราก ส่วนหลังคา พ้ืน

กระเบ้ือง วัสดุก่อ วัสดุฉาบ วัสดุการทาง การทดสอบ คุณสมบัติการรับแรงของวัสดุ เช่น ก าลังต้านแรง

ดึง แรงอดั แรงดัด ฯลฯ  มาตรฐานการทดสอบ และการท ารายงานผลการทดสอบ  

 

วศย 316 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3(3-0-6) 

CvE 316 Structural Analysis II  

                    บุรพวิชา   :   วศย  215 

                   โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต ดีกรีของอินดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์การโก่งตัวของ

โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การเสียรูปสอดคล้อง มุมหมุนและการโก่งตัว และ

กระจายโมเมนต์ เส้นอิทธิพลของโครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท วิธีเสาอุปมาน การวิเคราะห์โครงสร้าง

ด้วยวิธปีระมาณ การวิเคราะห์ด้วยวิธพีลาสติก การวิเคราะห์โครงสร้างโดยเมทริกซ์เบ้ืองต้น 

 

วศย 321 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็ 4(3-3-6) 

CvE 321 Reinforced Concrete Design  

                    บุรพวิชา   :   วศย  215 

                    ศึกษาวัสดุคอนกรีตเสริมเหลก็ การวิเคราะห์โครงสร้างส าหรับการออกแบบ ข้อบัญญัติ

ในการออกแบบ การออกแบบด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีก าลัง พฤติกรรมขององค์อาคารและทฤษฎี

ออกแบบเมื่อรองรับแรงดัด แรงเฉือน แรงบิด แรงอัด แรงอัดร่วมกับแรงดัด ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างแรง

ต่างๆ การยึดเหน่ียว รายละเอียดเหลก็เสริม ภาวะใช้งานของโครงสร้าง ประยุกต์ทฤษฎีสู่การออกแบบ

องค์อาคาร เช่น คาน แผ่นพ้ืน บันได เสา และฐานราก ฝึกออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็พร้อม

ให้รายละเอยีดเหลก็เสริม 

 

วศย 322 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็ 4(4-0-8) 

CvE 322 Design of Steel and Timber Structures  

                    บุรพวิชา   :   วศย  215 

                   การออกแบบองค์อาคารประเภทโครงสร้างไม้ และโครงสร้างเหล็ก ทั้งวิธีหน่วยแรงที่

ยอมให้ และวิธตีัวคูณความต้านทานและน า้หนักบรรทุก องค์อาคารรับแรงดึง แรงอดั แรงตามแนวแกน 

และแรงดัดของคาน เสา จุดต่อแบบต่าง ๆ โดยวิธีเช่ือมและต่อด้วยหมุดย า้สลักเกลียว คานประกอบ

ขนาดใหญ่ โครงหลังคาและอาคาร ประเภทโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหลก็ ประมวลข้อบังคับในการ

ออกแบบโครงสร้างไม้ และโครงสร้างเหล็ก การโก่งตัวของคาน แบบรายละเอียด การฝึกออกแบบ

โครงสร้างไม้และเหลก็ 
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วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์        3(3-0-6) 

CvE 332 Soil Mechanics         

                   การก าเนิดดิน การจ าแนกดินและคุณสมบัติตามดัชนีต่างๆ การบดอดั การซึมน า้ของดิน

และปัญหาการไหลซึม หน่วยแรงประสิทธิผลหลักของมวลดิน การกระจายของหน่วยแรง การยุบตัวของ

ดิน ก าลังเฉือนของดิน ทฤษฎีของแรงดันดิน เสถียรภาพของความลาด ก าลังแบกทาน 

 
วศย 333 ปฏบัิติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-0) 

CvE 333 Soil Mechanics Laboratory  

                   คุณสมบัติของดินทางฟิสิกส์และทางวิศวกรรม การเจาะส ารวจดิน การเกบ็ตัวอย่างดิน 

การทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม การทดสอบคุณสมบัติดินในห้องปฏบัิติการ  พิกดัอตัเตอร์เบิร์ก พิกดั

การหดตัวพิกัดเหลว ความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน การจ า แนกดินทาง

วิศวกรรม การบดอัดดิน อัตราส่วนซีบีอาร์ ความหนาแน่นของดินในสนาม ความซึมน า้ของดิน ก าลังรับ

แรงเฉือนตรง ก าลังรับแรงอัดแบบไม่โอบรัด ก าลังรับแรงอัดแบบโอบรัดสามแกน การทรุดตัวของดิน 

ฝึกปฏบัิติการทดลองไม่น้อยกว่า 12 การทดลอง 

 
   

วศย 341 อุทกวิทยา           3(3-0-6) 

CvE 341 Hydrology  

                    บุรพวิชา   :   วศย  241 

                   วัฎจักรของน ้า การวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การรวบรวมตรวจสอบข้อมูลทางด้านอุทก

วิทยา น า้ฝนและการวิเคราะห์น า้ฝน การเกบ็กักน า้ การระเหย การคายน า้ การซึมลงดิน การวัดน า้ท่า 

การไฮโดรกราฟน า้ทา่ การวิเคราะห์ไฮโดรกราฟ น า้ทว่ม น า้หลาก การไหลเข้า-ออกอ่างเกบ็น า้ น า้ใต้ดิน

เบ้ืองต้น ตะกอนในล าน า้ การประเมินปริมาณตะกอน การประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา 

 
วศย 342 วิศวกรรมชลศาสตร์    3(3-0-6) 

CvE 342 Hydraulic Engineering  

                    บุรพวิชา   :   วศย  241 

                   การประยุกต์ของกลศาสตร์ของไหล การไหลแบบต่าง ๆ การออกแบบระบบท่อ ความ

ดันน า้กระตุกเคร่ืองสูบน า้และกังหัน หลักการไหลในทางน า้เปิด ความต้านทานการไหล ตะกอนท้องน า้

และตะกอนแขวนลอย การออกแบบคลองส่งน า้ การออกแบบอาคารทางชลศาสตร์ชนิดต่างๆ เขื่อน อ่าง

เกบ็น า้ ทางน า้ล้น ระบบส่งและระบายน า้ แบบจ าลองชลศาสตร์ 

 

 



หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน้า 52 

วศย 371 วิศวกรรมการทาง     3(3-0-6) 

CvE 371 Highway Engineering      

                    บุรพวิชา   :   วศย  261 

                    ประวัติความเป็นมาของถนน วิวัฒนาการทางหลวงในประเทศ การแบ่งช้ันถนน 

หลักการวางแผนทางหลวงและการวิเคราะห์ด้านจราจร การออกแบบและการด าเนินงานที่จ าเป็นในการ

ก่อสร้างทางหลวง เช่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการเงิน การออกแบบช้ันทาง

และแผ่นพ้ืนถนนเบ้ืองต้น (ถนนลาดยางและถนนคอนกรีต)  การออกแบบท่อระบายน ้า การศึกษา

เทคนิคการก่อสร้างและงานการบ ารุงรักษาเส้นทาง 

 

วศย 436 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-6) 

CvE 436 Foundation Engineering   

                    บุรพวิชา   :   วศย  332 

                    การส ารวจผิวดิน ก าลังแบกทานของฐานราก การออกแบบฐานรากแผ่และฐานราก

เสาเขม็ การวิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาของแรงดันดินทางข้างและโครงสร้างกันดิน ก าแพงเขม็พืด การ

ปรับปรุงสภาพดิน การออกแบบฐานรากแพและฐานรากจมบ่อเบ้ืองต้น การเปิดหน้าดินและการค า้ยัน

เบ้ืองต้น ความเสถียรของคันดิน และไหล่ตล่ิง ท านบ การออกแบบเขื่อน ฝึกปฏิบัติการออกแบบฐาน

ราก  
 

วศย 453 การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง 3(3-0-6) 

CvE 453 Construction Engineering Management  

                   ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการส่งมอบโครงการ ผังบริหารโครงการ การวางผังโครงการ 

การวางแผนโครงการ การก่อสร้างยุคใหม่ เทคโนโลยีการก่อสร้าง เคร่ืองมือในการก่อสร้าง วิธีเส้นทาง

วิกฤติ (CPM) การบริหารทรัพยากรของโครงการ การตรวจวัดความก้าวหน้า ความปลอดภัยในการ

ก่อสร้าง ระบบคุณภาพ 

 

วศย 463 การส ารวจเส้นทาง    3(3-0-6) 

CvE 463 Route Surveying        

                    บุรพวิชา   :   วศย  261 

                   เทคนิคในการส ารวจแนวเส้นทาง หลักการออกแบบเส้นทาง และความปลอดภัยของ

เส้นทางโค้ง การออกแบบโค้งทางราบ โค้งวงกลม โค้งผสม และโค้งย้อน โค้งก้นหอย โค้งดิ่ง การค านวณ

งานดิน กราฟมวลดิน การวางผังแนวเส้นทาง การก าหนดหมุดของลาด การส ารวจเส้นทางเพ่ือการ

ก่อสร้าง 
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4. กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธาและสหกิจศึกษา 

วศย 492 โครงงานวิศวกรรมโยธา 3(0-9-0) 

CvE 492 Civil Engineering Project  

                   โครงงาน/ปฏบัิติการที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ ของแขนงวิชาวิศวกรรมโยธาและแขนงวิชา

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงโครงร่างต้องผ่านความเห็นชอบจากคณาจารย์แล้ว โดยจะต้องท า

โครงงานภายใต้การควบคุมของอาจารย์ให้แล้วเสรจ็ภายในหน่ึงภาคการศึกษา นิสติจะต้องส่งรายงานผล

การด าเนินงานในรูปแบบเอกสารและการสอบปากเปล่า 
 

วศย 499 สหกจิศึกษา 6(0-18-0) 

CvE 499 Co-operative Education   

                   การฝึกงานในหน่วยงาน  ทั้งในอุตสาหกรรม หรือในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี

ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ ระหว่างภาคการศึกษาที่ 9 เพ่ือพัฒนาทกัษะวิชาชีพในงาน

ทางวิศวกรรมโยธา สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา และน าปัญหาที่

ได้รับจากหน่วยงานที่ฝึกมาแก้ปัญหา การปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร และ

เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานนิสิตต้องส่งรายงาน และน าเสนอข้อมูล โดยมีการวิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับระหว่าง

การฝึกงาน ทั้งทางทฤษฎี และปฏบัิติ ต่อคณะกรรมการฯ ที่แต่งต้ังจากภาควิชา 

 

5. กลุ่มวิชาเอกเลือก 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสรา้ง 
วศย 417 วิธเีมทริกซ์ส าหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง 3(3-0-6) 

CvE 417 Matrix Method for Structural Analysis  

                    บุรพวิชา   :   วศย  316 

พีชคณิตของเมทริกซ์ การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีแรงและวิธีการเปล่ียนต าแหน่ง 

การสร้างเฟลกซิบิลิตีเมทริกซ์ และสติฟเนสเมทริกซ์ของโครงสร้าง การวิเคราะห์แรงกระท าและการ

เปล่ียนต าแหน่งของโครงสร้าง การปล่อยเง่ือนไขที่ปลายขององค์อาคาร และการวิเคราะห์ผลกระทบ

อนัดับที่สอง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยวิเคราะห์โครงสร้าง 
 

 

 

 

 

 

 



หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน้า 54 

วศย 418 วิธไีฟไนทอ์ิลิเมนต์ขั้นต้น 3(3-0-6) 

CvE 418 Introduction to Finite Element Method  

                    บุรพวิชา   :   วศย  316 

พ้ืนฐานทางด้านทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ การสร้างสมการ

ไฟไนต์อิลิเมนต์จากวิธีการตรง วิธีการแปรปัน และวิธีการถ่วงน ้าหนักเศษตกค้าง ฟังก์ชันประมาณ

ภายในอิลิเมนต์และการปริพันธ์อิลิเมนต์เมทริกซ์เชิงตัวเลข การประยุกต์วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์กับปัญหา

ของแขง็ ความร้อน และของไหล การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีพ้ืนฐานของวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์มา

แก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา  

 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมออกแบบโครงสรา้ง 

วศย 422 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง 3(3-0-6) 

CvE 422 Prestressed Concrete Design  

                    บุรพวิชา   :   วศย  321 

                   หลักการขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานคอนกรีตอัดแรง 

ระบบการอัดแรง ข้อก าหนดเกี่ยวกับหน่วยแรงที่ยอมให้ส าหรับวัสดุ การวิเคราะห์หน่วยแรงและการ

ออกแบบหน้าตัดที่ ณ สภาวะใช้งาน การตรวจสอบความปลอดภัย ณ สภาวะประลัย การวิเคราะห์การ

แอ่นตัวของคานการสญูเสียแรงอดัในคานคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างต่อเน่ือง 

การออกแบบคานเชิงประกอบ แผ่นพ้ืนส าเรจ็รูป การออกแบบเสาเขม็ และแผ่นพ้ืนไร้คานอดัแรง 

 

วศย 427 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

CvE 427 Introduction to Earthquake Engineering  

บุรพวิชา   :   วศย 215 

ความรู้เบ้ืองต้นที่เกี่ยวข้องกบัแผ่นดินไหว เช่น ธรณีวิทยา แหล่งก าเนิด และพลศาสตร์

ของโครงสร้าง ความเสยีหายและรูปแบบการวิบัติของโครงสร้างเน่ืองจากแผ่นดินไหว หลักการออกแบบ

เตม็ความจุ การออกแบบต้านทานแผ่นดินไหวโดยวิธีแรงสถิตย์เทยีบเท่า การก าหนดรายละเอียดเหลก็

เสริมให้เกิดความเหนียว การประเมินความแขง็แรงของอาคารเพ่ือต้านแผ่นดินไหวและการประยุกต์ใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเรจ็รูปในการวิเคราะห์โครงสร้างภายใต้การสั่นสะเทอืนจากแผ่นดินไหว 

 

วศย 428 โครงสร้างคอนกรีตส าเรจ็รูป 3(3-0-6) 

CvE 428 Precast Concrete Structures  

                   ความหมายของคอนกรีตส าเรจ็รูป วัสดุที่ใช้ในงานคอนกรีตส าเรจ็รูปประเภทการก่อสร้าง

โครงสร้างคอนกรีตส าเร็จรูป การขึ้ นรูป การหล่อ การจัดส่ง และการประกอบโครงสร้างคอนกรีต

ส าเรจ็รูป การวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีตส าเรจ็รูป การออกแบบคานและโครงข้อแขง็คอนกรีตส าเรจ็รูป

การบ ารุงรักษาโครงสร้างคอนกรีตส าเรจ็รูป 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี 
วศย 433 ปฐพีกลศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 

CvE 433 Applied Soil Mechanics   

บุรพวิชา   :   วศย  333 

คุณสมบัติของดิน สภาวะยืดหยุ่นและพลาสติกของดิน หน่วยแรงต่างๆในดินการอดัตัว

คายน า้ ก าลังเฉือนของดิน การประยุกต์ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์ส าหรับงานฐานรากตื้ น และฐานรากลึก 

ประยุกต์ทฤษฎีแรงดันดินทางข้างและก าแพงกันดิน การประยุกต์ทฤษฎีการซึมได้และการไหล การ

ประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาทางปฐพีกลศาสตร์  

 

วศย 434 การออกแบบฐานรากขั้นสงู 3(3-0-6) 

CvE 434 Advanced Foundation Design  

                    บุรพวิชา   :   วศย   334 

หลักการออกแบบฐานราก การค านวณขนาดและปริมาณเหล็กเสริมในฐานรากของ

โครงสร้างประเภทต่างๆ ฐานรากร่วม ฐานรากแพขนาดใหญ่ ฐานรากอาคารสูงฐานรากเสาสง

ไฟฟ้าแรงสูง ฐานรากสะพาน ฐานรากอาคารทางชลศาสตร์การประยุกต์ใช้โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง

ส าเร็จรูปในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ฐานราก ฐานรากบนดินพิเศษ การแก้ปัญหาฐานรากเย้ืองศูนย์ 

การออกแบบฐานรากด้วยวิธทีอ่นอดัและเส้นยึดโยง 

 

วศย 435 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างดิน 3(3-0-6) 

CvE 435 Analysis and Design of Earth Structures  

                    บุรพวิชา   :   วศย  332 

                   คุณลักษณะของโครงสร้างที่ใช้ดินเป็นวัสดุก่อสร้าง การส ารวจและทดสอบสมบัติของดิน

เพ่ือการออกแบบ การวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดิน การวิเคราะห์การไหลซึมของน า้และความดันใน

ระหว่างการก่อสร้างและใช้งาน การออกแบบเชิงลาดและบ่อขุด การวิเคราะห์การทรุดตัว การออกแบบ

เสริมความแขง็แรงของดิน การก่อสร้างและควบคุมงานสนาม 

 
วศย 438 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมปฐพี 3(2-3-4) 

CvE 438 Computer Applications in Geotechnical Engineering  

                   การแก้ปัญหาในทางวิศวกรรมปฐพี ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ในการวิเคราะห์และออกแบบด้านวิศวกรรมปฐพี 
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วศย 439 หลักการกลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์ 3(3-0-6) 

CvE 439 Principles of Rock Mechanics and Tunneling  

                    บุรพวิชา   :   วศย  231 

                   การจ าแนกประเภทของหิน สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางวิศวกรรมและความแขง็แรง

ของหินอุโมงค์ และหน่วยแรงรอบอุโมงค์ การหาสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางวิศวกรรมของหินใน

ห้องปฏบัิติการ 

 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรพัยากรน ้ า 
วศย 441 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมแหล่งน า้ 3(2-3-4) 

CvE 441 Computer Software for Water Resource Engineering  

                    บุรพวิชา   :   วศย  231 

                   การจ าแนกประเภทของหิน สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางวิศวกรรมและความแขง็แรง

ของหินอุโมงค์ และหน่วยแรงรอบอุโมงค์ การหาสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางวิศวกรรมของหินใน

ห้องปฏบัิติการ 

 
วศย 444 วิศวกรรมแหล่งน า้และการจัดการ 3(3-0-6) 

CvE 444 Water Resource Engineering and Management  

                    บุรพวิชา   :   วศย  255 

                   การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ระบบลุ่มน ้าของโครงการด้วยแบบจ าลอง การ

ออกแบบขั้นต้นขององค์ประกอบของโครงการ หลักการใช้น า้ กฎหมายการใช้น า้ การประยุกต์ หลักการ

อุทกวิทยา ชลศาสตร์ และทฤษฎีโครงสร้าง ในการออกแบบอาคารชลศาสตร์ อ่างเกบ็น ้า เขื่อน ทาง

ระบายน า้ล้น ประตูน า้ อาคารบังคับน า้  การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การบริหารน า้ในระบบลุ่มน า้ด้วย

แบบจ าลอง เส้นโค้งกฎการปฏบัิติงานอ่างเกบ็น า้ การท ารายงาน การศึกษากรณีเฉพาะ 

 

วศย 445 การออกแบบเขื่อนขนาดเลก็ 3(3-0-6) 

CvE 445 Design of Small Dam  

                    บุรพวิชา   :   วศย  334 

                   หลักการออกแบบเขื่อนขนาดเลก็ ประเภทเขื่อนดิน เขื่อนหินทิ้ง เขื่อนคอนกรีตขนาดเลก็ 

ฝายน า้ล้นชนิดต่างๆ ข้อพิจารณาในการออกแบบต่างๆ เช่น การส ารวจภมูิประเทศ การส ารวจธรณีฐาน

ราก การส ารวจอุทกวิทยา ชลศาสตร์ของแม่น า้ และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจดัการ 
วศย253 การบริหารโครงการทางวิศวกรรม 3(3-0-6) 

CvE 253 Engineering Project Management     

                   หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ หลักจิตวิทยา การบริหาร

โครงการ การวางแผนงาน การเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพการท างาน การเขียนรายงานการประชุม 

การจัดการทางด้านการเงิน การบัญชี การตลาด การควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการ

ท างาน หลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบ้ืองต้น และหลักคุณธรรมในการท างาน 

 
วศย 454 สญัญาข้อก าหนดและประมาณราคา 3(3-0-6) 

CvE 454 Contract, Specification and Cost Estimation  

                   การค านวณ และประมาณการค่าก่อสร้างจากแบบก่อสร้างในด้านเงิน งาน เวลา และวัสดุ 

เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์วางแผน เพ่ือการก่อสร้าง การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขององค์

อาคารและงานงานทางด้านวิศวกรรมโยธาต่าง ๆ เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างต่างๆ รูปแบบ

และขั้นตอนการประมูลในงานก่อสร้าง ข้อก าหนดสัญญาจ้างแบบต่าง ๆ การท าสัญญาเพ่ือการก่อสร้าง 

การประกนัภัยและเสี่ยงภัย ข้ันตอนการด าเนินการตามสญัญา 

 

วศย 455 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 

CvE 455 Construction Safety Management  

                    บุรพวิชา   :   วศย  453 

                   ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สาเหตุและวิธีป้องกันอุบัติเหตุ สถิติความปลอดภัย 

หลักการจัดการความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย จิตวิทยาความปลอดภัยเบ้ืองต้น 

วิศวกรรมความปลอดภัยในก่อสร้าง การประกนัภัยในการก่อสร้าง 

 

วศย 456 การบริหารจัดการสาธารณภยัเบ้ืองต้น        3(3-0-6) 

CvE456 Fundamental of Public Hazard Management  

                   สาธารณภัยและสาธารณภัยที่ก่อให้เกดิความเสยีหายอย่างรุนแรง บทบาทของวิศวกร

กบัการป้องกนั บรรเทา และการบริหารจัดการสาธารณภยั โดยเฉพาะการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมส ารวจ 
วศย 464 โฟโตแกรมเมตรี 3(3-0-6) 

CvE 464 Photogrammetry  

                   บุรพวิชา   :   วศย  261 

                  หลักการพ้ืนฐานในงานภาพถ่ายทางอากาศ กล้องและการถ่ายภาพ การวางแผนการบิน 

เรขาคณิตของภาพถ่าย วิธีการถ่ายภาพทางอากาศ การปรับภาพถ่ายเข้าหากัน การปรับแก้ภาพถ่ายทาง

อากาศ การสร้างภาพฉายออร์โธกราฟฟิค การพิมพ์ภาพสเตอริโอ 

 
 

วศย 466 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-4) 

CvE 466 Geographic Information Systemin Civil Engineering   

                    บุรพวิชา   :   วศย  261 

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดระบบข้อมูลภมูิศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจทาง

วิศวกรรมโยธา และการน าเสนอผลในรูปแบบของรายงานและแผนที่อย่างสมบูรณ์   

 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทาง 
วศย 473 วิศวกรรมการขนส่ง 3(3-0-6) 

CvE 473 Transportation Engineering  

การออกแบบ การวางแผน และ การประเมินระบบขนส่งประเภทต่างๆ เช่น ทางถนน 

ทางราง ทางน า้ ทางอากาศ ทางทอ่ และการออกแบบสิ่งก่อสร้างอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการขนส่ง 

วิเคราะห์ระบบจราจร การพิจารณาทางเลือก ข้อพิจารณาทางด้านความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์การ

ขนส่ง การศึกษาแบบจ าลองด้านการขนส่ง เพ่ือใช้ในการวางแผนงานด้านวิศวกรรมการขนส่ง 

 

วศย 474 การออกแบบผิวทาง 3(3-0-6) 

CvE 474 Pavement Design  

หลักการการออกแบบผิวทางส าหรับทางหลวงและผิวทางส าหรับสนามบิน รวมทั้ง

ศึกษาประเภทของผิวทาง น า้หนักที่กระท าต่อผิวทางจากยวดยาน  และ แรงกระท าที่เกิดข้ึนในผิวทาง

แบบยืดหยุ่นและแบบแขง็ ซ่ึงค านึงถึงคุณลักษณะและองค์ประกอบผิวทาง และวิธีการออกแบบผิวทาง

แบบยืดหยุ่นและแบบแขง็ที่เหมาะสม ส าหรับทางหลวง และสนามบิน รวมไปถึงการออกแบบระบบการ

ระบายน า้ วิธกีารก่อสร้าง รอยต่อแผ่นทาง ความล่ืน และ การบ ารุงรักษาผิวทาง 
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วศย 475 เทคโนโลยีแอสฟัลท ์ 3(3-0-6) 

CvE 475 Asphalt Technology  

                    บุรพวิชา   :   วศย  252 

                   ส่วนประกอบของแอสฟัลท ์กรรมวิธีการต่าง ๆ การใช้แอสฟัลท์ท าผิวทาง วิธีการท าผิว

ทางแอสฟัลท์แบบต่าง ๆ คุณสมบัติและการทดสอบ ข้อก าหนดคุณลักษณะ ชนิดของมวลรวมการ

ออกแบบผสม การผลิตและควบคุมการก่อสร้างคอนกรีตแอสฟัลท ์

 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิง่แวดลอ้ม 
วศย 480 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ 3(3-0-6) 

CvE 480 Environmental System and Management  

ความเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบสิ่งแวดล้อมในเชิงวิศวกรรม

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อโครงการพัฒนาพ้ืนที่ โครงการทางวิศวกรรมต่าง ๆ การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม และแนวทางการป้องกันแก้ไข 

การจัดการด้านความปลอดภัย นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม ระเบียบข้อกฎหมายสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง 

โครงสร้าง และบทบาทขององค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องในงานสิ่งแวดล้อม การส ารวจความคิดเหน็ 

การท าประชาพิจารณ์ การจัดท ารายงาน เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น กรณีศึกษา 

 

 

 

วศย 481 วิศวกรรมประปาและสขุาภิบาล 3(3-0-6) 

CvE 481 Water Supply and Sanitary Engineering  

                    บุรพวิชา   :   วศย  241 

                   การประมาณปริมาณน า้ใช้และน า้ทิ้ ง คุณภาพน า้และมาตรฐานน า้กินน า้ใช้ แหล่งน า้ และ

การส่งน า้ การออกแบบโรงประปา การออกแบบระบบแจกจ่ายน า้โดยท่อ และเคร่ืองสูบน า้ การเดินท่อ

ภายในอาคาร การออกแบบระบบท่อระบายน า้ทิ้ งและน า้เสีย การสุขาภิบาลชุมชน โรงงาน อาคาร การ

ออกแบบระบบรวบรวมและบ าบัดน า้เสยี 

 

วศย 482 การจัดการขยะและของเสีย                    3(3-0-6) 

CvE 482 Solid Waste and Hazardous Waste Management   

ลักษณะทางกายภาพและเคมีของขยะ และของเสยีอนัตราย ทั้งในรูปของแขง็ ของเหลว 

และกา๊ซ ระบบเกบ็และขนถ่าย การจัดการเบ้ืองต้น วิธีการและกระบวนการก าจัด วิธีทางธรรมชาติ การ

ฝังกลบ การเผา การหมัก การลดปริมาตร และขนาด การคัดแยกองค์ประกอบของขยะ การน ามาใช้ใหม่ 

หลักเกณฑ ์ข้อก าหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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วศย 483 การออกแบบทางวิศวกรรมน า้เสยี                  3(3-0-6) 

CvE 483 Wastewater Engineering Design  

                   ลักษณะของน า้เสีย มาตรฐานน า้ทิ้ ง หลักเกณฑ์ในการเลือกระบบบ าบัดน า้เสีย   ระบบ

แยกด้วยตะแกรง ถังตะกอน และระบบเติมอากาศ แบบเล้ียงตะกอน จุลินทรีย์ และระบบบ่อเติมอากาศ 

แบบถังกรองชีวภาพ ระบบบ่อผึ่ง ระบบแผ่น สัมผัสชีวภาพ การออกแบบระบบบ่อ ระบบบ าบัดด้วยวิธี

ทางธรรมชาติ รวบรวมน า้เสียและน า้จากท่อระบายน า้ฝน การบ าบัดตะกอน และการจัดการน า้ทิ้ งจาก

ระบบบ าบัด การบ าบัดน า้เสยีจากอุตสาหกรรมเบ้ืองต้น 

 

วศย 487 การออกแบบระบบฝังกลบ 3(3-0-6) 

CvE 487 Landfill Design          

                   หลักการออกแบบบ่อฝังกลบขยะอย่างถูกสุขลักษณะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่มีระบบ

ป้องกนัซึมของน า้ชะขยะ มีระบบรวบรวมและบ าบัดน า้ชะขยะ มีระบบระบายกา๊ซ รวมถึงความเสถียรของ

คันดิน 

 
กลุ่มวิชาร่วมสาขา 
วศย 222 กลศาสตร์วิศวกรรม 2  3(3-0-6) 

CVE 222 Engineering Mechanics II   

                   บุรพวิชา : วศย 211 

ศึกษาพลศาสตร์  คิเนมาติกของอนุภาค ชนิดการเคล่ือนที่ของอนุภาค จลน์ศาสตร์ของ

อนุภาค กฎข้อสองของนิวตัน วิธีการพลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค คิเนมาติคของวัตถุแขง็เกร็ง 

การเคล่ือนที่ในระนาบของวัตถุแขง็เกรง็ จลน์ศาสตร์ของวัตถุแขง็เกรง็ในสามมิติ การสั่นสะเทอืนเชิงกล

แบบมีตัวหน่วงและไม่มีตัวหน่วง 

 

วศย 408 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้อม 3(2-3-4) 

CvE 408 Computer Applications for Civil Engineering/ Environmental  

                   การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปในการเขียนแบบก่อสร้าง และโปรแกรมส าเร็จรูป ที่ใช้ในงาน

วิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การทดสอบตรวจสอบผลงานจาก

โปรแกรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกบังานวิชาชีพ และฝึกปฏบัิติเขียนแบบ 
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วศย 409 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิศวกรรมโยธา 1(0-3-0) 

CvE 409 Information Technology In Civil Engineering  

                   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบการสื่อสาร  การสบืค้น การควบคุม

ระบบความปลอดภัยในโครงการ น ามาประยุกต์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวในงานด้าน

วิศวกรรมโยธา  

 
วศย 419 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม  3(3-0-6) 

CvE 419 Engineering Analysis  

                    บุรพวิชา   :   วศย 203 

การประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับการประมาณ การประมาณค่าทั้งในและ

นอกช่วง ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและอนุพันธ์ย่อยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางวิศวกรรมโยธา 

การวิเคราะห์การถดถอย การหาค่าที่เหมาะสม และการประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการ

แก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาด้วยวิธปีระมาณ 
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3.2 ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

3.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร อาจารย์ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธก์บัสาขาวิชาที่เปิดสอน 

มีคุณวุฒิสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร 

 

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษาตรี-โท-

เอก (สาขาวิชา) 

 ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร. สดุนิรันดร์  
เพชรัตน ์

วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง), 

2540 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สรุนาร ี

xxxxxxxxxxxxx 

  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) , 

2544 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

  D.Eng. (Remote Sensing 

and Geographic 

Information Systems), 

2557 

Asian Institute of 

Technology (AIT) 

 

2 รศ.ว่าที่พ.ต.ดร.อทิธพิร 

ศริิสวัสดิ์ 

วศ.บ. (วิศวกรรม

ชลประทาน), 2532 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ xxxxxxxxxxxxx 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 

2535 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา): 

2540 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

  Ph.D. (Engineering), 

2557 

Sirindhom International 

Institute of Technology 

(SIIT), Thammasat 

University 

 

3 อาจารย์ ดร.อฐัสทิธิ์ 

ศิริวชิราภรณ ์

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 

2540 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 

2544 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

  D.Eng. (Geotechnical 

Eng.), 2555 

Asian Institute of 

Technology 
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ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษาตรี-โท-

เอก (สาขาวิชา) 

 ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

4 อาจารย์ ดร.ธรีพจน์ 

ศิริไพโรจน ์

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 

2543 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ xxxxxxxxxxxxx 

  M.Eng. (Transportation 

Engineering), 2545 

University of New South 

Wales, Australia 

 

  Ph.D.(Transportation 

Engineering), 2557 

The Hong Kong 

Polytechnic University, 

Hong Kong 

 

 

5 ผศ.ดร.วสนัต ์

ธรีะเจตกูล 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 
2524 

วศ.ม. (วิศวกรรม

โครงสร้าง), 2532 
D.Eng. (Construction 

Engineering and 

Management), 2551 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

Asian Institute of 

Technology (AIT) 

xxxxxxxxxxxxx 

 

3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
 

ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษาตรี-โท-

เอก (สาขาวิชา) 

 ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 ผศ.ดร. สดุนิรันดร์  
เพชรัตน ์

วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง), 

2540 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

สรุนาร ี

xxxxxxxxxxxxx 

  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) , 

2544 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

  D.Eng. (Remote Sensing 

and Geographic 

Information Systems), 

2557 

Asian Institute of 

Technology (AIT) 
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ล าดบัท่ี รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษาตรี-โท-

เอก (สาขาวิชา) 

 ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จการศึกษา เลขประจ าตวั

ประชาชน 

2 รศ.ว่าที่พ.ต.ดร.อทิธิ

พร ศริิสวัสดิ์ 

วศ.บ. (วิศวกรรม

ชลประทาน), 2532 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ xxxxxxxxxxxxx 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 

2535 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

 วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา): 

2540 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

 Ph.D. (Engineering), 

2557 

Sirindhom International 

Institute of Technology 

(SIIT), Thammasat 

University 

 

3 อาจารย์ ดร.อฐัสทิธิ์ 

ศิริวชิราภรณ ์

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 

2540 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 

2544 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์  

  D.Eng. (Geotechnical 

Eng.), 2555 

Asian Institute of 

Technology 

 

4 อาจารย์ ดร.ธรีพจน์ 

ศิริไพโรจน ์

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 

2543 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ xxxxxxxxxxxxx 

  M.Eng. (Transportation 

Engineering), 2545 

University of New South 

Wales, Australia 

 

  Ph.D.(Transportation 

Engineering), 2557 

The Hong Kong 

Polytechnic University, 

Hong Kong 

 

5 ผศ.ดร.วสนัต ์

ธรีะเจตกูล 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 
2524 

วศ.ม. (วิศวกรรม

โครงสร้าง), 2532 
D.Eng. (Construction 

Engineering and 

Management), 2551 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

Asian Institute of 

Technology (AIT) 

xxxxxxxxxxxxx 
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4.  องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

  ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังน้ันหลักสูตรได้

ก าหนดรายวิชาการเตรียมความพร้อมในประสบการณ์วิชาชีพ ส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนแผนเน้นโครงงาน

วิศวกรรมโยธา ก าหนดให้นิสิตต้องผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการในภาครัฐหรือเอกชนไม่ต ่ากว่า 

200 ช่ัวโมง ส าหรับนิสิตที่เลือกเรียนแผนเน้นสหกิจศึกษา ก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการสหกิจ

ศึกษาจ านวน 6 หน่วยกติ โดยต้องออกไปปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ เพ่ือ

หาประสบการณ์เป็นระยะเวลาหน่ึงภาคการศึกษา ซ่ึงรายวิชาดังกล่าวถือว่าเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์

การเรียนรู้ภาคสนามให้แก่นิสติ 

 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ มีดังน้ี 

  4.1.1 มีทกัษะในการปฏบัิติงานด้านวิศวกรรมโยธาจากหน่วยงาน และมีความเข้าใจในการเรียนรู้

ทั้งทางทฤษฎีและการปฏบัิติจริงมากยิ่งขึ้น 

  4.1.2 บูรณาการความรู้ที่ เ รียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้ความรู้ที่ มีอยู่และ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

  4.1.3 มีมนุษยสมัพันธแ์ละสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ดี 

  4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากบัหน่วยงานน้ันๆ 

ได้ 

  4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา 

   แผนเน้นโครงงานวิศวกรรมโยธา ก าหนดให้นิสิตออกไปฝึกงานในภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 

3 แผนสตูรสหกจิศึกษาก าหนดให้นิสติไปท างานกบัภาคอุตสาหกรรมในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 

 4.3 การจดัเวลาและตารางสอน  

   - ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา จัดเตม็เวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

   - วิชาสหกจิศึกษาทางวิศวกรรมโยธาจัดเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษาปกติ 

 

5.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั  

 แผนเน้นโครงงานวิศวกรรมโยธานิสติต้องท าโครงงานวิศวกรรม โดยนิสติเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกบัการ

ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา มาออกแบบ และสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือผลงาน

ทางวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าพัฒนา โดยแต่ละหัวข้อ

โครงงานอาจมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1-3 คน มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพ่ือประเมินผลให้ได้ตาม

เวลาที่ก  าหนด 
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 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

   โครงการมีการเสนอหัวข้อที่นิสิตสนใจประกอบด้วย จุดประสงค์ และขอบเขต วิธีการที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อ มีการค้นคว้า วิเคราะห์ พัฒนาเพ่ือการสร้างสรรค์ด้วยตนเองให้

เสรจ็ภายในเวลาที่ก  าหนด 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

   นิสิตสามารถท างานเป็นทีมคือท างานร่วมกับผู้อื่นได้  สามารถใช้ภาษาเขียนและภาษาพูด 

สามารถวางแผนงาน  มีความรับผิดชอบงาน  สามารถแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้ 

 5.3 ช่วงเวลา  

   ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต   

   จ านวนหน่วยกติ  3 หน่วยกติ 

 5.5 การเตรียมการ  

   มีการจัดเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 เพ่ือ

เสนอหัวข้อในรูปแบบที่นิสิตสนใจ มีการค้นคว้า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการ 

จัดเตรียมอาจารย์ให้ค าปรึกษาเป็นรายกลุ่ม และจัดเตรียมกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 ทา่น 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
   ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานโดยคณะกรรมการที่แต่งต้ังโดยภาควิชา 

ประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา น าเสนอข้ันตอนและวิธีการท างาน

ของนิสติ มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 ทา่น 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1. การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนสิิต   

คุณลกัษณะพเิศษของนสิิต / 

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน และการประเมินผล 

เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรูที้ส่อดคลอ้ง 

ดงันี้  

1. มีทกัษะสื่อสาร  ด้านทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ข้อที่ 1.สามารถสื่อสารกบักลุ่มคนที่หลากหลาย และ

สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวชิาชีพมา

สื่อสารต่อสงัคมได้ในประเดน็ที่เหมาะสม 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อที่ 3. สามารถประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสารที่ทนัสมยัได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพ 

ข้อที่ 4. มทีกัษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขยีน 

และการสื่อความหมายโดยใช้สญัลักษณ์ 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สงัคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ข้อที่ 1. มจีิตสาธารณะ เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

3. มีสมรรถนะของหลักสตูร  

มีความสามารถในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์และร่าง

แบบเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 

ด้านสมรรถนะของหลักสตูร 
ข้อที่ 1. มทีกัษะในการประยุกตใ์ช้อปุกรณใ์นการ

แก้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 

ข้อที่ 2.มทีกัษะในการร่างแบบเฉพาะทางวศิวกรรมโยธา 
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2. การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น   

 

1) ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม    

ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.มจีิตสาธารณะ เสยีสละเพ่ือสว่นรวม ให้นิสติเรียนรู้การเสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

และกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกสาธารณะ 

ดงันี้  

- ใช้กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับ

การยกย่องในสงัคม  

- ฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรม

จิตอาสา/กจิกรรมเพ่ือสงัคม  

- เขียนรายงานความรู้สกึที่มต่ีอการท า

กจิกรรม  

- ประเมินจากการมสี่วนร่วมในการอภิปราย 

การวางแผน การปฎิบัติ การน าเสนอผลงาน 

และการสะท้อนคดิกจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

 

2.เข้าใจและซาบซึ้ งในวัฒนธรรมไทย 

ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 

จริยธรรม เสยีสละและซื่อสตัย์สจุริต  

 - ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือ

เป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย 

การปฏิบัติตามกฎกติกาที่ก  าหนดหรือ

ได้ตกลงกนัไว้ 

- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

การเสยีสละและซื่อสตัย์สจุริต 

- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการ

เ ข้ า ชั้ น เ รี ยน  ก า รส่ ง ง านตามก าหนด

ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกจิกรรม 

 

- ประเมินจากพฤติกรรมการแสดงออก 

หรือการไม่ลอกงานคนอื่น 

3.มีวินัย ตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม เคาระกฎระเบียบและ

ข้อบงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 

- มีการการปลูกฝงัความรับผิดชอบให้

นิสติ โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าเรียนให้ตรง

เวลา การส่งงานตามก าหนดเวลา 

ตลอดจนการแต่งกายที่ เป็นไปตาม

ระเบยีบข้อบงัคบัของมหาวิทยาลัยฯ 

- ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียง

ของนิสิตในการเ ข้า ร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสตูร 

4.มีภาวะความเ ป็นผู้ น าและผู้ ต าม 

สามารถท างานหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้ง ตามล าดับความส าคัญ เคารพ

สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อื่น 

รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

-ฝึกนิสติให้มีภาวะความเป็นผู้น า การ

ท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ

การเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิก

กลุ่ม  

- ประเมินจากการท ากิจกรรม การท างาน

เป็นกลุ่ม 

 

5.สามารถวิ เคราะห์และประเมินผล

กระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรม

ต่อบุคคลองคก์ร สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 

ในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งการจัด

กจิกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย 

-  
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ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและ

จริยธรรม 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

และมคีวามรับผดิชอบในฐานะผู้ประกอบ

วิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคม

ของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่

อดตีจนถงึปัจจุบนั 

- ก าหนดให้มวีัฒนธรรมองคก์ร เพ่ือ

เป็นการปลูกฝงัให้นิสติมรีะเบยีบวินัย 

การปฏบิตัติามกฎกตกิาที่ก  าหนดหรือ

ได้ตกลงกนัไว้  

 

- ประเมนิจากความรับผดิชอบในหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย 

- สงัเกตพฤตกิรรมการแสดงออกในโอกาส

ต่างๆ 
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2) ดา้นความรู ้

ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.มคีวามรู้ พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป  - จัดการเรียนการสอนที่ครอบคลุม

ความรู้ ในสาขาต่างๆ อย่างกว้างขวาง 

พ ร้อมสอดแทรกแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพียงในทุกรายวิชา 

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะ

บูรณาการ และเน้นให้ผู้ เรียนลงมือ

ปฏบิตั ิ(Active Learning)  

- มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้ /การ

สบืค้นข้อมูลด้วยตนเอง และฝึกปฏบิตัิ

ในทุกรายวิชา 

- จัดกิจกรรมเพ่ือให้เข้าใจและเห็น

คุณค่าของตนเอง ผู้ อื่ น และสังคม 

พร้อมตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง 

สงัคม และสิ่งแวดล้อม 

- ก าหนดมาตรฐานการประเมินผลการ

เรียนรู้  โดยใช้เกณฑ ์Rubricsทุกรายวิชา 

- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการ

อภิปรายและการสะท้อนคิดกิจกรรมในชั้น

เรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน  

- ประเมินจากการอ้างอิงแหล่งข้อมูลอย่าง

ถูกต้องตามหลักและจรรยาบรรณทาง

วิชาการ 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตัิ 

2.  มีความรู้ และความเ ข้าใจในทาง

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 

และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับ

งานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง 

และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

- ใช้การสอนหลายรูปแบบโดยเน้น

หลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้

เกดิองคค์วามรู้ 

- ประเมนิจากการสอบภาคทฤษฎ/ีปฏบิตัิ 

3.มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ ยวกับ

หลักการที่ส  าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและ

ปฏบิตั ิในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้าน

ทางวิศวกรรม 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคญั 

-การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาค

เรียน 

4.สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่

ศึ กษากับความรู้ ใ นศาสต ร์อื่ นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

- ฝึกการแก้ ปัญหาจากการส ร้าง

สถานการณจ์ าลอง 

- ประเมนิจากรายงานที่นิสติจัดท า 

5.สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วย

วิธกีารที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้

เคร่ืองมอืที่เหมาะสม อาท ิเช่น โปรแกรม

คอมพิวเตอร์เป็นต้น 

- ใช้วิธกีารสอนแบบวิจัยเป็นฐาน - ประเมนิจากโครงงานที่น าเสนอ 

6.สามารถใ ช้คว ามรู้ และทักษะ ใน

สาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไข

ปัญหาในงานจริงได้ 

- นิสิตทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรง

จากสถานประกอบการหรือสหกิจ

ศึกษา 

- ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้น

เรียน 

-  ผลการ ฝึ กประสบการณ์ จ ากสถาน

ประกอบการ หรือสหกจิศึกษา 
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3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทาง

ปัญญา 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.มคีวามคดิอย่างมวีิจารณญาณที่ด ี - กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขา

วิศวกรรมศาสตร์ 

- การปฏิบัติของนิสิต อาทิ ประเมินการ

น าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

- การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ

สมัภาษณ ์

2.สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และ

สรปุประเดน็ปัญหา และความต้องการ 

- การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทาง

เอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน 

- การปฏิบัติของนิสิต อาทิ ประเมินการ

น าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

3.สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

ทางด้านวิศวกรรมได้อย่างมรีะบบรวมถึง

การใช้ข้อมูลประกอบการตดัสนิใจในการ

ท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  

- การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทาง

เอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน 

- การปฏิบัติของนิสิต อาทิ ประเมินการ

น าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

- การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ

สมัภาษณ ์

4.มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการ

ปรับใช้องค์ความรู้ ที่ เกี่ ยว ข้องอย่าง

เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือ

ต่อยอดองค์ความรู้ จากเดิมได้อย่าง

สร้างสรรค ์

- มอบหมายงาน Project โดยใช้หลัก

วินิจฉัย 

- ประเมนิตามสภาพจริงจากผลงาน 

5.สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา

ความรู้ เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการ

เ รี ยน รู้ ต ลอดชี วิ ต  และทัน ต่อกา ร

เป ล่ี ยนแปลงทางองค์ ค ว ามรู้ และ

เทคโนโลยีใหม่ๆ 

- การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทาง

เอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน 

- การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ

สมัภาษณ ์
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4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย 

และส ามา รถสนทนาทั้ งภาษา ไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สามารถใช้ความรู้ ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ

สงัคมได้ในประเดน็ที่เหมาะสม 

- ส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงออกและ

เสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย

และเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า 

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

- ประเมินจากผลงานการอภิปราย

และเสวนา 

- สงัเกตจากพฤตกิรรมจากการเข้า

ร่วมกจิกรรม 

 

2.สามารถเป็นผู้ ริเริ่มแสดงประเด็นในการ

แก้ไขสถานการณเ์ชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ

ทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ความ

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไข

ปัญหาสถานการณต่์างๆ 

- ส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงออกและ

เสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย

และเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า 

- ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์

เป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี

- ให้นิสติได้มกีารประเมนิตนเอง 

 

3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการ

พัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้อง

กบัทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 

- ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ที่ได้รับในงานกลุ่ม 

- ส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงออกและ

เสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย

และเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า 

- ตดิตามการท างานร่วมกบัสมาชิก

กลุ่มของนิสิตเป็นระยะ  พร้อม

บันทึกพฤติกรรมเป็นรายบุคคล

   

 

4. รู้ จักบทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ

ในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล

และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างาน

ร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสามารถวางตัว ไ ด้อ ย่ า ง

เหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

- ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ที่ได้รับในงานกลุ่ม 

- ส่งเสริมการเคารพสิทธแิละการรับฟัง

ความคดิเหน็ของผู้อื่น 

- ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์

เป็นผู้น าและผู้ตามที่ด ี

- ตดิตามการท างานร่วมกบัสมาชิก

กลุ่มของนิสิตเป็นระยะ  พร้อม

บันทึก พฤติกรรมเป็นรายบุคคล

  

5. มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความ

ปลอดภัยในการท า ง าน  และการรั กษา

สภาพแวดล้อมต่อสงัคม  

- ส่งเสริมการเคารพสิทธแิละการรับฟัง

ความคดิเหน็ของผู้อื่น 

- ตดิตามการท างานร่วมกบัสมาชิก

กลุ่มของนิสิตเป็นระยะ  พร้อม

บันทึก พฤติกรรมเป็นรายบุคคล
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5) ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการ

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร

และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

1. มีทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับ

การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น

อย่างด ี

- ส่งเสริมการค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูล

และน าเสนอให้ผู้ อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง  

และใ ห้ความส าคัญในการอ้างอิง

แหล่งที่มาของข้อมูล 

- สงัเกตพฤติกรรมนิสิตด้านความมีเหตุผล

และมกีารบนัทกึเป็นระยะ 

 

2.  มี ทั กษะ ในการวิ เ ค รา ะ ห์ ข้ อ มูล

สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการ

แสดงสถิติประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่

เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค ์

 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชา

ต่างๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์

จ าลองและสถานการณเ์สมอืนจริง และ

น าเสนอการแก้ปัญหาที่ เหมาะสม

เรียนรู้ เทคนิค การประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณท์ี่

สามารถประยุกตใ์ช้ในห้องปฏบิตักิาร    

- ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้

ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่

เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ 

- ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย

ถึงข้อจ ากดั เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ

ต่างๆ การอภิปราย กรณศีึกษาต่างๆ ที่มกีาร

น าเสนอต่อชั้นเรียน 

3.  สามารถประ ยุกต์ ใ ช้ เทคโน โลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้ 

อย่างเหมาะสม และมปีระสทิธภิาพ 

 

- ส่งเสริมการค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูล

และน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง   

- มอบหมายงาน หรือจัดให้มีการ

อภิปรายกลุ่ม 

- ประเมินจากการน าเสนอรายงาน  การ

อภิปรายกลุ่ม 

4. มทีกัษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด 

การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้

สญัลักษณ ์

- ส่งเสริมการค้นคว้า  เรียบเรียงข้อมูล

และน าเสนอให้ผู้ อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง  

และใ ห้ความส าคัญในการอ้างอิง

แหล่งที่มาของข้อมูล 

- ประเมินจากการน าเสนอทั้งในรูปแบบ

รายงาน และแบบปากเปล่า 

 

5. สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและ

เครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง

ได้ 

 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชา

ต่างๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์

จ าลองและสถานการณเ์สมอืนจริง และ

น าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 

 

- ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้

ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่

เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์ 

-ประเมินจากความสามารถในการอธบิายถงึ

ข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่ องมือ

ต่างๆ การอภิปราย กรณศีึกษาต่างๆ ที่มกีาร

น าเสนอต่อชั้นเรียน 
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6) ดา้นสมรรถนะของหลกัสูตร (ร่างสมรรถนะเพือ่เป็นแนวทาง) 

ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะพสิยั/

สมรรถนะของหลกัสูตร 

กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

 

1. มีทกัษะในการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ใน

การแก้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา  

-สาธิตการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์

ในทางวิศวกรรมโยธา 
- เตรียมการฝึกปฎิบัติที่ต้องความรู้

ค ว า มส าม า รถ เ ชิ ง ทั กษ ะ ใ นก า ร

แก้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 

- มอบหมายงานในการฝึกปฎิบัติกับ

เคร่ืองมอืเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 

- ประเมินและสงัเกตพฤติกรรมระหว่างการ

ใช้เคร่ืองมอืและอปุกรณ์ 

- ประเมินจากผลการแก้ปัญหาและการ

น าเสนอ 

2.มีทักษะในการร่างแบบเฉพาะทาง

วิศวกรรมโยธา 

- ฝึกการร่างแบบสั่ ง งานจริ งทาง

วิศวกรรมโยธา 

- เตรียมการฝึกปฎิบัติที่ต้องใช้ความรู้

ความสามารถในการร่างแบบเพ่ือ

แก้ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 

- ประเมินผลจากแบบประเมินและกจิกรรม

กลุ่ม 

- ประเมินจากผลการแก้ปัญหาและการ

น าเสนอ 
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้องหลกัสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1. มจีิตส านึกสาธารณะ  เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 

2.เข้าใจและซาบซึ้ งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 

เสยีสละและซื่อสตัย์สจุริต 

3.มวีินัย ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสงัคม เคาระกฎระเบยีบและข้อบงัคบั

ต่างๆ ขององคก์รและสงัคม 

4. มภีาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขดัแย้ง 

ตามล าดบัความส าคญั เคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน

คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

5.สามารถวิเคราะห์และประเมนิผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล

องคก์ร สงัคม และสิง่แวดล้อม 

6. มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมคีวามรับผดิชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ

รวมถงึเข้าใจถงึบริบททางสงัคมของวิชาชพีวศิวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดตีจนถงึ

ปัจจุบนั 

2. ด้านความรู้ 1. มคีวามรู้ พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป  

2.มคีวามรู้และความเข้าใจในทางคณติศาสตร์พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน และ

เศรษฐศาสตร์ เพ่ือประยุกตใืช้กบังานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

3.มคีวามรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการที่ส  าคญั ทั้งในเชิงทฤษฎแีละปฏบิตั ิในเนื้อหา

ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

4.สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5.สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธกีารที่เหมาะสมรวมถงึการประยุกตใ์ช้

เคร่ืองมอืที่เหมาะสม อาท ิเช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 

6.สามารถใช้ความรู้และทกัษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแ์ก้ไขปัญหาในงานจริง

ได้ 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา  1.มคีวามคดิอย่างมวีิจารณญาณ 

2.สามารถรวบรวม ศึกษาวเิคราะห์ และสรปุประเดน็ปัญหา และความต้องการ 

3.สามารถคดิ วเิคราะห์และแก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรมได้อย่างมรีะบบรวมถงึการใช้

ข้อมูลประกอบการตดัสนิใจในการท างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

4.มจีินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องคค์วามรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน

การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองคค์วามรู้จากเดมิได้อย่างสร้างสรรค ์ 

5.สามารถสบืค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ เพ่ิมเตมิได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอด

ชีวิต และทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางองคค์วามรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้

4. ด้านทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

1.สามารถสื่อสารกบักลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ

สงัคมได้ในประเดน็ที่เหมาะสม 

2. สามารถเป็นผู้รเิริ่มแสดงประเดน็ในการแก้ไขสถานการณเ์ชิงสร้างสรรคท์ั้งส่วนตวัและ

ส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ความ

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณต่์างๆ 

3.สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและสอดคล้องกบั

ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4. รู้จักบทบาทหน้าที่ และมคีวามรับผดิชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล

และงานกลุ่ม สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี

ประสทิธภิาพสามารถวางตวัได้อย่างเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

5. มจีิตส านึกความรับผดิชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา

สภาพแวดล้อมต่อสงัคม 

5. ด้านทกัษะการคดิวเิคราะห์เชิง

ตวัเลขการสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. มทีกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกบัวิชาชีพได้เป็นอย่างด ี

2. มทีกัษะในการวเิคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณติศาสตร์ หรือการแสดงสถติปิระยุกต ์

ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค ์

3. สามารถประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทนัสมยัได้ อย่างเหมาะสม 

และมปีระสทิธภิาพ 

4. มทีกัษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขยีน และการสื่อความหมายโดยใช้

สญัลักษณ ์

5. สามารถใช้เคร่ืองมอืการค านวณและเคร่ืองมอืทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชพีใน

สาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ 

6. ด้านสมรรถนะของหลักสตูร 1. มทีกัษะในการประยุกตใ์ช้อปุกรณใ์นการแก้ปัญหาเฉพาะทางวศิวกรรมโยธา  

2.มทีกัษะในการร่างแบบเฉพาะทางวศิวกรรมโยธา 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 

 ความรบัผดิชอบหลกั    ความรบัผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดา้น

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   

  



     

   

  

       



มศว 121 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการ

สื่อสาร 1 
  

  



     

   

  

       



มศว 122 ภาษาองักฤษเพ่ือประสทิธภิาพการ

สื่อสาร 2 
  

  



     

   

  

       



มศว 123 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ1   

  



     

   

  

       



มศว 124 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาต ิ2   

  



     

   

  

       



มศว 131 ลีลาศ   

  



     

   

  

       



มศว 132 สมรรถภาพสว่นบุคคล   

  



     

   

  

       



มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ   

  



     

   

  

       



มศว 134 โยคะ   

  



     

   

  

       



มศว 135 ว่ายน า้   

  



     

   

  

       



มศว 136 แบดมนิตนั   

  



     

   

  

       



มศว 137 เทนนิส   

  



     

   

  

       



มศว 138 กอล์ฟ   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดา้น

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

มศว 139 การฝึกโดยการใช้น า้หนัก   

  



     

   

  

       



มศว 141 ชีวิตในโลกดจิิทลั   

  



     

   

  

       



มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย ์   

  



     

   

  

       



มศว 161 มนุษย์ในสงัคมแห่งการเรียนรู้   

  



     

   

  

       



มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดจิิทลัและสงัคม   

  



     

   

  

       



มศว 242 คณติศาสตร์ในชวีิตประจ าวัน   

  



     

   

  

       



มศว 243 การจัดการทางการเงนิส่วนบุคคล   

  



     

   

  

       



มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชวีิตและสิ่งแวดล้อมที่ด ี   

  



     

   

  

       



มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสงัคม   

  



     

   

  

       



มศว 246 วิถชีีวิตเพ่ือสขุภาพ   

  



     

   

  

       



มศว 247 อาหารเพ่ือชวีิต   

  



     

   

  

       



มศว 248 พลังงานทางเลือก   

  



     

   

  

       



มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์   

  



     

   

  

       



มศว 252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวติ   

  



     

   

  

       



มศว 253 สนุทรียสนทนา   

  



     

   

  

       



มศว 254 ศิลปะและความคดิสร้างสรรค ์   

  



     

   

  

       



มศว 255 ธรรมนูญชีวิต   

  



     

   

  

       



มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต   

  



     

   

  

       



มศว 257 วรรณกรรมและพลงัทางปัญญา    

  



     

   

  

       



มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดา้น

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

มศว261 พลเมอืงววิัฒน ์   

  



     

   

  

       



มศว 262 ประวัตศิาสตร์และพลงัขบัเคล่ือนสงัคม   

  



     

   

  

       



มศว 263 มนุษย์กบัสนัตภิาพ   

  



     

   

  

       



มศว 264 มนุษย์ในสงัคมพหุวัฒนธรรม   

  



     

   

  

       



มศว 265 เศรษฐกจิโลกาภิวัตน ์   

  



     

   

  

       



มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง   

  



     

   

  

       



มศว 267 หลักการจัดการสมยัใหม่   

  



     

   

  

       



มศว 268 การศึกษาทางสงัคมด้วย

กระบวนการวิจัย 
  

  



     

   

  

       



มศว 341 ธรุกจิในโลกดจิิทลั   

  



     

   

  

       



มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ   

  



     

   

  

       



มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ   

  



     

   

  

       



มศว 353 การคดิอย่างมเีหตผุลและจริยธรรม   

  



     

   

  

       



มศว 354 ความคดิสร้างสรรคก์บันวัตกรรม   

  



     

   

  

       



มศว 355 พุทธธรรม   

  



     

   

  

       



มศว 356 จิตวิทยาสงัคมในการด าเนนิชวีิต   

  



     

   

  

       



มศว 357 สขุภาพจิตและการปรบัตวัในสงัคม   

  



     

   

  

       



มศว 358 กจิกรรมสร้างสรรคเ์พ่ือพัฒนาชวีิตและ

สงัคม 
  

  



     

   

  

       



มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดา้น

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

มศว 362ภมูปัิญญาท้องถิ่น   

  



     

   

  

       



มศว 363สมัมาชีพชุมชน   

  



     

   

  

       



มศว 364 กจิการเพ่ือสงัคม   

  



     

   

  

       



หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาพื้ นฐานวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์

คณ 114 คณติศาสตร์ทั่วไป                             

คม 103 เคมทีั่วไป                             

คม  193 ปฏบิตักิารเคมทีั่วไป                             

ฟส  101 ฟิสกิส ์เบื้องต้น 1                             

ฟส  181 ปฏบิตักิารฟิสกิสเ์บื้องต้น 1                             

ฟส  102 ฟิสกิสเ์บื้องต้น 2                             

ฟส  182 ปฏบิตักิารฟิสกิสเ์บื้องต้น 2                             

วศย 102 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดล้อม 1 
                            

วศย 203 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธาและ

สิ่งแวดล้อม 2 
                            

กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์

วศ 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1                             

วศ 202 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2                             

วศย 101 ปฏบิตักิารวศิวกรรมโยธาพ้ืนฐาน                             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดา้น

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

วศก 109 เขยีนแบบวศิวกรรม                             

วศฟ 170 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์                             

วศย 211 กลศาสตร์วศิวกรรม 1                             

วศอ 222 วัสดุวศิวกรรม                               

วศย 212 คณติศาสตรป์ระยุกตส์ าหรับวิศวกรโยธา                             

วศย 213 ความแขง็แรงของวัสดุ 1                             

วศย 214 ความแขง็แรงของวัสดุ 2                             

วศย 241 ชลศาสตร์                             

วศย 343 ปฏบิตักิารชลศาสตร ์                            


วศย 261 วิศวกรรมส ารวจ                             

วศย 262 ปฏบิตักิารส ารวจ                            


วศย 263 ฝึกงานส ารวจภาคสนาม                            


กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 

วศย 215 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1                             

วศย 231 ธรณวีิทยาทางวิศวกรรม                             

วศย 251 วิทยาการคอนกรีต                             

วศย 252 วัสดวุิศวกรรมโยธาและการทดสอบ                             

วศย 316 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2                             

วศย 321 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็                             

วศย 322 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็                             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดา้น

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์                             

วศย 333 ปฏบิตักิารปฐพีกลศาสตร์                            


วศย 341 อทุกวิทยา                             

วศย 342 วิศวกรรมชลศาสตร์                             

วศย 371 วิศวกรรมการทาง                                 

วศย 436 วิศวกรรมฐานราก                             

วศย 453 การบริหารงานวศิวกรรมก่อสร้าง                             

วศย 463 การส ารวจเส้นทาง                                

กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธาและสหกิจศึกษา 

วศย 492 โครงงานวิศวกรรมโยธา                             

วศย 499 สหกจิศึกษา                            

กลุ่มวิชาเอกเลือก 

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสรา้ง 

วศย417 วิธเีมทริกซ์ส าหรับการวิเคราะห์โครงสร้าง                             

วศย 418 วิธไีฟไนทอ์ลิเิมนตข์ั้นต้น                             

กลุ่มวิชาวิศวกรรมออกแบบโครงสรา้ง 

วศย 422 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง                             

วศย 427 วิศวกรรมแผ่นดนิไหวเบื้องต้น                             

วศย 428 โครงสร้างคอนกรีตส าเรจ็รปู                             

กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพ ี 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดา้น

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

วศย 433 ปฐพีกลศาสตร์ประยุกต ์                             

วศย 434 การออกแบบฐานรากขั้นสงู                                 

วศย 435 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างดนิ                             

วศย 438 การประยุกตค์อมพิวเตอร์ในงาน

วิศวกรรมปฐพี 
                            

วศย 439 หลักการกลศาสตร์ของหินและงาน

อโุมงค ์
                            

กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรพัยากรน ้ า 

วศย 441 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกร
แหล่งน า้ 

                            

วศย 444 วิศวกรรมแหล่งน า้และการจัดการ                             

วศย 445 การออกแบบเขื่อนขนาดเลก็                             

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจดัการ 

วศย 253 การบริหารโครงการทางวศิวกรรม                             

วศย 454 สญัญาข้อก าหนดและประมาณราคา                             

วศย 455 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง                             

วศย 456 การบริหารจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น                             

กลุ่มวิชาวิศวกรรมส ารวจ 

วศย 464 โฟโตแกรมเมตรี                             
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ดา้นความรู ้

3. ดา้นทกัษะทาง

ปัญญา 

4. ดา้นทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรบัผิดชอบ 

5. ดา้นทกัษะการคิด

วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข

การสื่อสารและการใช ้  

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดา้น

สมรรถนะ

ของ

หลกัสูตร 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

วศย 466 ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์ในงาน

วิศวกรรมโยธา 
                            

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทาง 

วศย 473 วิศวกรรมการขนส่ง                                  

วศย 474 การออกแบบผวิทาง                             

วศย 475 เทคโนโลยีแอสฟัลท ์                             

กลุ่มวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอ้ม 

วศย 480 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ                             

วศย 481 วิศวกรรมประปาและสขุาภิบาล                             

วศย 482 การจัดการขยะและของเสยี                             

วศย 483 การออกแบบทางวศิวกรรมน า้เสยี                             

วศย 487 การออกแบบระบบฝงักลบ                             

กลุ่มวิชาร่วมสาขา 

วศย 222 กลศาสตร์วศิวกรรม 2                             

วศย 408 การประยุกตใ์ช้คอมพิวเตอร์ในงาน

วิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้อม 
                            

วศย 409 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิศวกรรม

โยธา 
                            

วศย 419 การวิเคราะห์ทางวศิวกรรม                             
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

หมวดที่ 5 (ภาคผนวก ก) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ณะนสิิตยงัไม่ส าเร็จการศึกษา 

            1.ประเมินรายละเอียดรายวิชาว่าผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดสอดคล้องกับความรับผิดชอบใน

หลักสตูร 
            2.ประเมินข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่ก  าหนดในรายละเอยีดวิชา 

            3.การเปรียบเทยีบวิเคราะห์คะแนน 
  2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลงันสิิตส าเร็จการศึกษา 

            1.สภาวะการมีงานท าของบัณฑิตประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของ

ระยะเวลาในการหางานท า ความเหน็ต่อความรู้ ความสามารถความมั่นใจของบัณฑติในการประกอบ 

การงานอาชีพ 

            2.การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ

ประเมินความพึงพอใจในบัณฑติและเข้าท างานในสถานประกอบการ  

 3.การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขา วิชาที่เรียน

ในหลักสูตร ที่เกี่ยวเน่ืองกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อ คิดเหน็ใน

การปรับหลักสตูรให้ดีย่ิงขึ้น 

 

3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 3.1 นสิิตทีมี่สิทธ์ิไดร้บัปริญญา ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดังต่อไปนี้  
 1. เรียนครบหน่วยกติ และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดไว้ในหลักสตูร 

 2.มีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสตูรไม่ต ่ากว่า 2.00 

 3. ใช้ระยะเวลาไม่เกนิ 2 เทา่ของระยะเวลาการศึกษาที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูร ทั้งน้ีนับรวม 

การลาพักการศึกษาด้วย 

  4. ไม่มีพันธะด้านหน้ีสนิใด ๆ กบัมหาวิทยาลัยฯ  

      3.2 นสิิตทีมี่สิทธ์ิแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น ดังน้ี 

 1. เป็นนิสติภาคการศึกษาสดุท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสตูร 

 2. ผ่านกจิกรรมภาคบังคับตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

3. ให้นิสติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ3.2 ข้อย่อย 1 และ 2 ย่ืนค าร้องแสดง ความ

จ านงขอส าเรจ็การศึกษาต่อกองบริการวิชาการ ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด มิฉะน้ันอาจไม่ได้รับการ

พิจารณาเสนอช่ือต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ืออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  เกี่ยวกับบทบาทความรับผิดชอบ ต่อผลการเรียนรู้ของนิสิต 

ในรายวิชา  
2. ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรมอบเอกสารที่ เกี่ ยว ข้องอาท ิ

รายละเอยีดหลักสตูร คู่มือการศึกษาและหลักสตูร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ  

3. อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน การจัดท ารายละเอยีดรายวิชาและแผนการสอน 

4. ก าหนดอาจารย์พ่ีเล้ียงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน า 

5. ทดลองสอน  ประเมินการสอน 

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

1. จัดอบรมพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

2. จัดให้อาจารย์น าเสนอวิธีการสอนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และ

พัฒนาการสอน 

3. การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสมัมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 

 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพ 

1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ และ

คุณธรรม  

2. ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
3. จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกจิกรรมวิชาการต่าง ๆ  

4. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  อาทิ  การวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ การ

น าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น เป็นต้น 
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ซ่ึงประกอบด้วย หัวหน้า

ภาควิชา หรืออาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์ประจ าหลักสตูรอีก 4 คน 

เป็นกรรมการ คณะกรรมการชุดน้ี ท าหน้าที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร โดยคณบดีมอบหมายให้รอง

คณบดีฝ่ายวิชาการ  เป็นผู้ก ากับและให้ค าแนะน า คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะมีการวางแผนการ

จัดการเรียนการสอน ก าหนดอาจารย์ผู้สอน ติดตาม รวบรวมข้อมูลต่างๆ อาทิ วิธีการสอน วิธีสอบ การ

ประเมินผล เคร่ืองมืออุปกรณ์  เป็นต้น   มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุมทุกภาค

การศึกษา และมีการด าเนินการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองทุกๆ ปี 

 

1.1  เป้าหมาย 

1. พัฒนาหลักสตูรให้ทนัสมัย โดยอาจารย์และนิสติสามารถทนัต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและ

เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือเป็นผู้น าในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทาง 

2. กระตุ้นให้นิสิตเกิดความใฝ่รู้ มีแนวทางการเรียนรู้ที่สร้างความรู้ ความสามารถ ในวิชาการ

วิชาชีพที่ทนัสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสตูรให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของหลักสตูรอย่างสม ่าเสมอ 

 

1.2  การด าเนนิการ 

1. ปรับปรุงรายวิชาในหลักสตูรให้ทนัสมัย อย่างสม ่าเสมอ ภายในระยะเวลา 4 ปี 

2. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏบัิติ 

3. จัดให้มีผู้สอนและหรือผู้ช่วยสอน 

4. ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิไม่ต ่ากว่าปริญญาโท หรือมีประสบการณ์ความเช่ียวชาญตรง

สาขาวิชาการที่สอน 

5. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าทางวิชาการ และหรือเป็นผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพเฉพาะ

ด้าน 

6. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสตูรให้ไปดูงานด้านหลักสตูร ทั้งในและต่างประเทศ 

7. มีการประเมินตามตัวบ่งช้ีในหลักสตูรทุกปี 

8. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนิสิต อาจารย์ อุปกรณ์ เคร่ืองมือวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือกับ

ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ 

9. ประเมินความพึงพอใจของหลักสตูรและการเรียนการสอน โดยบัณฑติผู้ส าเรจ็การศึกษา 
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1.3  การประเมินผล การด าเนนิการ 

1. จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏบัิติ 

2. จ านวนและรายช่ือคณาจารย์ประจ า 

3. จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้  

4. ผลการประเมินการเรียนการสอน 

5. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯ ทุกๆ 2 ปี 

6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ  4 ปี 

7. ประเมินผลโดยบัณฑติผู้ส าเรจ็การศึกษาทุกๆ  2 ปี 

 

2. บณัฑิต 

ศึกษาวิจัยติดตามบัณฑติ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตในการเรียนตามหลักสตูร อตัราการได้

งานท า อัตราการศึกษาต่อของบัณฑิตใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษาและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติต่อคุณภาพบัณฑติในภาพรวม เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสตูร 

 

3. นสิิต 

     3.1 การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการและอื่นๆ แก่นสิิต 

          คณะฯ มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียนสามารถ

ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า  อาทิ ปัญหาการลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชาที่

เหมาะสม สถานการณ์รอพินิจ การเรียนเพ่ือปรับสภาพ เป็นต้น ทั้งน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้อง

ก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นิสติเข้าปรึกษาได้ 

     3.2 การอุทธรณข์องนิสิต 

          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการจัดการที่เปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์ในเร่ืองต่างๆ  โดยเฉพาะ

เร่ืองที่เกี่ยวกับวิชาการ  โดยนิสิตที่ถูกลงโทษสามารถย่ืนอุทธรณ์ผ่านกองกิจการนิสิตเพ่ือด าเนินการ

เสนอต่อมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนในการพิจารณาค าอุทธรณ์ 

 

4. อาจารย ์

4.1  การรบัอาจารยใ์หม่ 

1. อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
- ส าเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือ

สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

- มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

2. มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสตูร 
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3. มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและมี

ประสบการณ์ท าวิจัย หรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

 

4.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนและการจัดการ

เรียนการสอน ประเมินผล และให้ความเหน็ชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เกบ็รวบรวมข้อมูลเพ่ือ

เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสตูร และได้บัณฑติเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ 

 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

          ส าหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความส าคัญมากเพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ

ปฏิบัติมาให้กับนิสิตดังน้ันบางรายวิชาที่เห็นว่ามีความส าคัญส าหรับการน าไประยุกต์ใช้ในสถาน

ประกอบการจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยายอย่างน้อยรายวิชาละ 3 ช่ัวโมง 

และอาจารย์พิเศษน้ันไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางช่ัวโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงโดยผ่าน

กระบวนการเลือกสรร และการเหน็ชอบจากภาควิชา คณะกรรมการบริหารคณะ ตามล าดับ 

 

5. หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

1.  มีคณะกรรมการวิชาการท าหน้าที่ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสติกบัข้อสอบ 

รายงานโครงการ และการให้คะแนนภาคปฏบัิติคะแนนพฤติกรรม 

2. มีการประชุมสมัมนาคณาจารย์เพ่ือปรับปรุงประมวลรายวิชา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนทุกปี

การศึกษา 

 
6. สิง่สนบัสนุนการเรียนรู ้

 6.1 การบริหารงบประมาณ 

  คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึก

ปฏบัิติ ทุกภาคการศึกษา 

 

     6.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสบืค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักคอมพิวเตอร์และส านัก

หอสมุดกลาง มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่นๆรวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้นส่วนระดับ

คณะมีหนังสือต าราเฉพาะทางที่เป็นหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษนอกจากน้ีมีอุปกรณ์ที่ใช้

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง 
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6.3 การจัดการทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

 คณะได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือหนังสือและมีการประสานงานกับส านักหอสมุดกลางใน

การจัดซ้ือหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องเพ่ือบริการให้อาจารย์และนิสิต ได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการ

เรียนการสอน ในการติดต่อประสานการจัดซ้ือหนังสือน้ันอาจารย์ผู้สอน  แต่ละรายวิชา มีส่วนร่วมใน

การเสนอแนะรายช่ือหนังสอืตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จ าเป็นคณะมีการจัดสื่อการสอนอื่นเพ่ือใช้ประกอบการ

สอนของอาจารย์อาทเิคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์เคร่ืองฉายสไลด์เป็นต้น 

 

6.4 การประเมินความเพยีงพอของทรพัยากร 

 มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องสมุดของคณะซ่ึงประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าส านัก

หอสมุดกลาง และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากน้ีมีเจ้าหน้าที่ด้าน

โสตทศันูปกรณ์ ซ่ึงจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของ

โสตทศันูปกรณ์ 

 6.4.1 เป้าหมาย 

  จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏบัิติการ ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การทดลอง ทรัพยากร 

สื่อ และช่องทางการเรียนรู้ที่เพียบพร้อมทนัสมัย 

 6.4.2 การด าเนินการ 

1. จัดเตรียมห้องปฏบัิติการทดลองที่มีเคร่ืองมือทนัสมัย 

2. จัดให้มีเครือข่ายและห้องเรียนออนไลน์ 

3. จัดให้มีห้องสมุดที่สามารถให้บริการทั้งหนังสอื ต ารา และสื่อดิจิทลั 

4. จัดให้มีห้องเรียนที่มีเคร่ืองอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ที่ทนัสมัย 

   

  6.4.3 การประเมินผล 

1. รวบรวมจัดท าเป็นสถิติจ านวนเคร่ืองมืออุปกรณ์ ต่อหัวนิสิต ช่ัวโมงการใช้ง าน  

ห้องปฏบัิติการ และเคร่ืองมือ 

2. จ านวนนิสติลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการฝึกปฏบัิติด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 

3. สถิติของจ านวนหนังสอื ต ารา และสื่อดิจิทลั ที่มีให้บริการ 

4. ผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ และการ

ปฏบัิติการ 

 

7.  ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งช้ีทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเน่ือง 2 ปี การศึกษาเพ่ือติดตามการ

ด าเนินการตาม Thai Qualifications Framework (TQF) ต่อไป ทั้งน้ีเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ

ด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีที ่1 

2560 

ปีที ่2 

2561 

ปีที ่3 

2562 

ปีที ่4 

2563 

ปีที ่5 

2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2    ที่

สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ์ 

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อย 

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผล

การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่

เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ 

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ ที่ก  าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

  

 

   

 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์าร

สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสดุท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ 

คุณภาพหลักสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติที่มีต่อบัณฑติใหม่

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - -  

รวมตัวบ่งช้ีบังคับที่ต้องด าเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนนิการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

     1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

1. การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นและขอค าแนะน า/

ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธก์ารสอน 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ทา่น

อื่น หลังการวางแผนกลยุทธก์ารสอนส าหรับรายวิชา 

3. การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้แบบสอบถามหรือ

การสนทนากบักลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอน 

4. ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสติ จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากจิกรรม และผลการสอบ 

 

     1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

1. การประเมินการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและประเมินผล 

2. การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอนกิจกรรมงานที่

มอบหมายแก่นิสติ โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา 

3. การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้ร่วมสอนในรายวิชา จากการสงัเกตการสอน 

 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

  2.1 โดยนสิิตปัจจุบนั และบณัฑิตผูส้ าเร็จการศึกษาในหลกัสูตร 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตช้ันปีที่ 4 ในภาคปลายก่อนส าเร็จการศึกษา ในรูป

แบบสอบถาม หรือ การประชุมตัวแทนนิสติกบัตัวแทนอาจารย์ 

 

 2.2 โดยผูท้รงคุณวุฒิ ทีป่รึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก 

   การประเมินจากการเย่ียมชมและข้อมูลในรายงานผลการด าเนินการหลักสตูร 

 

 2.3 โดยนายจา้ง  และ/หรือผูม้ีส่วนเกีย่วขอ้งอื่นๆ 

 1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑติ โดยผู้ใช้บัณฑติ 

 2. การประชุมทบทวนหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใช้งานนิสิต บัณฑิตใหม่ นักการศึกษา 
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3.  การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

มีการประเมินผลการด าเนินงานตามหลักสูตร ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการการประเมินที่ได้รับการแต่งต้ังจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก 

 

เกณฑก์ารประเมินตามตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (ระดบั) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อตาม

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบ 7 ข้อ ตาม

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบ 9  ข้อ 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

1.   อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่าง

ภาค ปรับปรุงทันทีหลังจากข้อมูลที่ได้รับ เม่ือสิ้นภาคการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการรายวิชา 

(มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้าภาควิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

2.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน จากการ

ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

3.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการหลักสูตรประจ าปี (มคอ.7) โดยรวบรวม

ข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่ง

อ านวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนิสติ รายงานผลการประเมินหลักสตูร รายงาน

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดท ารายงานผลการด าเนินการหลักสูตร

ประจ าปี เสนอหัวหน้าภาควิชา 

4.   ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร จากร่างรายงาน

ผลการด าเนินการหลักสูตรและความคิดเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเหน็ วางแผนปรับปรุงการ

ด าเนินการเพ่ือใช้ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดี

ผ่านหัวหน้าภาควิชา เพ่ือรายงานคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

  



 

หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน้า 95 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร 

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ภาคผนวก ง รายงานประเมินหลักสูตร (กรณีปรับปรุงหลักสตูร) 

ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทยีบหลักสตูรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทยีบรายวิชาตามข้อบังคับของสภาวิศวกร  
       หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
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การวิพากษ์หลักสตูรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ทา่น ได้แก่ 

1. รองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุ  (ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ, สภาวิศวกร) 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวเลข วณิชเวทนิ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาการ,  

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

3. ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล   (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม, บริษัท ทมี คอน 

      ซัลติ้ ง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ แมเนจเมนท ์) 

 

มีความเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิ และการแก้ไขหลักสตูรตามความเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละทา่นดังต่อไปนี้  

 

1. รองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุ 

หมวด เหมาะสม หัวข้อ ความเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

1  ข้อมูลทั่วไป เหน็ชอบ  

2  ข้อมูลเฉพาะของ

หลักสตูร 

เหน็ชอบ  

3  ระบบการจัด

การศึกษา การ

ด าเนินการ และ

โครงสร้างของ

หลักสตูร 

1. ให้ตรวจสอบเนื้อหาของ

วิชา คณ 114 คณิตศาสตร์

ทั่วไป (General 

Mathematics) ว่ามีเน้ือหา

สอดคล้องกบัที่สภาวิศวกร

ก าหนดหรือไม่ 

2. ให้ปรับวิชา วศ 201 

ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1 

และ วศ 202 

ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 

ออก เพราะไม่ใช่กลุ่ม

พ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมศาสตร์ 

3. ขอให้ปรับวิชา วศย 251 

คอนกรีตเทคโนโลยี จาก 2 

หน่วยกติ เป็น 3 หน่วยกติ 

4. ขอให้เพ่ิมหัวข้อเกี่ยวกบั

การออกแบบส่วมผสมเข้า

ไปในรายวิชา วศย 251 

คอนกรีตเทคโนโลยี 

1. ตรวจสอบแล้ว 

เน้ือหาของรายวิชา

ครอบคลุม

ข้อก าหนดของสภา

วิศวกร 

2. แก้ไขตามความเหน็

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. แก้ไขตามความเหน็

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. แก้ไขตามความเหน็

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5. แก้ไขตามความเหน็

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. แก้ไขตามความเหน็

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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หมวด เหมาะสม หัวข้อ ความเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

5. ให้ตรวจสอบว่ารายวิชา 

วศย 466 ระบบ

สารสนเทศภมูิศาสตร์ มี

เน้ือหาอยู่เป็นเชิง

วิศวกรรมโยธา 

6. ให้ตรวจสอบความ

สอดคล้องของแต่ละ

รายวิชาที่ถูกควบคุมโดย

สภาวิศวกรว่ามีเน้ือหา

ครบถ้วนตามที่ก  าหนด

หรือไม่ 

4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์

การสอนและการ

ประเมินผล 

เหน็ชอบ  

5  หลักเกณฑใ์นการ

ประเมินผลนิสติ 

เหน็ชอบ  

6  การพัฒนาอาจารย์ เหน็ชอบ  

7  การประกนัคุณภาพ เหน็ชอบ  

8  การประเมินและ

ปรับปรุงการ

ด าเนินการของ

หลักสตูร 

เหน็ชอบ  

 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวเลข  วณิชเวทนิ 

 

หมวด

ที่ 

เหมาะสม หัวข้อ ความเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

1  ข้อมูลทั่วไป เหน็ชอบ  

2  ข้อมูลเฉพาะของ

หลักสตูร 

ขอให้พิจารณาค่าใช้จ่ายตลอด

หลักสตูรว่ามีความเหมาะสม

หรือไม่ 

พิจารณาตาม

ความเหน็

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3  ระบบการจัด

การศึกษา การ

ด าเนินการ และ

เหน็ชอบ  
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หมวด

ที่ 

เหมาะสม หัวข้อ ความเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

โครงสร้างของ

หลักสตูร 

4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์

การสอนและการ

ประเมินผล 

เหน็ชอบ  

5  หลักเกณฑใ์นการ

ประเมินผลนิสติ 

เหน็ชอบ  

6  การพัฒนาอาจารย์ อยากให้หลักสตูรพิจารณา

แนวทางในการพัฒนาอาจารย์ด้าน

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

พิจารณาตาม

ความเหน็

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

7  การประกนัคุณภาพ เหน็ชอบ  

8  การประเมินและ

ปรับปรุงการ

ด าเนินการของ

หลักสตูร 

เหน็ชอบ  

 

3. ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล 

หมวด

ที่ 

เหมาะสม หัวข้อ ความเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

1  ข้อมูลทั่วไป เหน็ชอบ แก้ไขตาม

ความเหน็

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2  ข้อมูลเฉพาะของ

หลักสตูร 

ขอให้แสดงความเช่ือมโยงระหว่าง

เน้ือหารายวิชา หรือการจัดเตรียม

หลักสตูรว่าตอบสนองต่อความ

ต้องการของตลาด 

พิจารณาตาม

ความเหน็

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

3  ระบบการจัด

การศึกษา การ

ด าเนินการ และ

โครงสร้างของ

หลักสตูร 

เหน็ชอบ  
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หมวด

ที่ 

เหมาะสม หัวข้อ ความเหน็จากผู้ทรงคุณวุฒิ การแก้ไข 

4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์

การสอนและการ

ประเมินผล 

อยากให้หลักสตูรเปิดโอกาสให้

นิสติได้รับเทคโนโลยีที่ทนัสมัย 

และเป็นที่ต้องการของ

ตลาดแรงงานด้านวิศวกรรมโยธา

ในปัจจุบัน 

 

พิจารณาตาม

ความเหน็

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

5  หลักเกณฑใ์นการ

ประเมินผลนิสติ 

เหน็ชอบ  

6  การพัฒนาอาจารย์ เหน็ชอบ  

7  การประกนัคุณภาพ เหน็ชอบ  

8  การประเมินและ

ปรับปรุงการ

ด าเนินการของ

หลักสตูร 

เหน็ชอบ  

 

 

 

 

สรุปผลการปรบัปรุงหลกัสูตรจากการวิพากษห์ลกัสูตร 

 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ด าเนินการพิจารณาและแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามความเหน็ของผู้ทรงคุณวุฒิ

ในทุกประเดน็ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
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ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีปรับปรุงหลักสตูร) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา 2558 

 

 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

  

 
 

วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม 2559 
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รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 
 

 ................................................................... ประธานกรรมการ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ)์ 

 

 

 

 

 ................................................................... กรรมการ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัณกร  เหมะวิบลูย์) 

 

 

 

 

 

 ................................................................... กรรมการและเลขานุการ 

 (อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสรฐิ) 

 

 

 

 

 ................................................................... ผู้ประสานงาน 

 (นายพีรพล เกลียวทอง) 
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สารบัญ 
 

  หน้า 

1. รายชื่อกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 1 

2. บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 3 

3. บทน า 4 

4. วิธีการประเมิน 6 

5. ผลการประเมินตัวบ่งช้ี 1.1   7 

6. ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี (องค์ประกอบท่ี 2-6)   8 

7. ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 9 

8. ตารางการวเิคราะห์คณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 10 

6. จุดแข็ง/ประเด็นท่ีช่ืนชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ ข้อเสนอแนะ 11 

7. ภาคผนวก 17 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

หลักสูตร...................วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต.....................สาขาวิชา......................วิศวกรรมโยธา......................  

คณะ............วิศวกรรมศาตร์............ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี             (3.45 คะแนน) ตามเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี)  

มีจ านวน 5 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบท่ี 2, 3, 4, 5, 6)  

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

โดยกรรมการ 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01  – 3.00  ปาน

กลาง 
3.01  – 4.00 ดี 
4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑติ 3.73 3.73  (2 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต 3.33 4.67  (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 3.48 4.81  (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสตูร การเรยีนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

3.50 5.00  (4 ตัวบ่งช้ี) 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00 5.00  (1 ตัวบ่งช้ี) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.45 4.69  (13 ตัวบ่งชี้) 

 

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. ................................................................................................................................................... 
2. ................................................................................................................................................... 
3. ................................................................................................................................................... 
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บทน า 
 

ชื่อหลักสูตร 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  ช่ือย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
ช่ือภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering,  
Srinakharinwirot University (SWU)  
 

รหัสหลักสูตร  
 25420091100513 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1. ผลิตบณัฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาท่ีมีคณุธรรมจรยิธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็นพลเมืองดี มีจิต
สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 

2. ผลิตบณัฑิตใหม้ีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏบิัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตรด์ังกล่าวอย่าง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้  

3. ผลิตบณัฑิตใหม้ีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ใหสู้งขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และใหค้ิดเป็น ท าเป็น มีความคิด
ริเริม่สรา้งสรรค์สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

4. ผลิตบณัฑิตให้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในดา้นการท างานเป็นหมู่
คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผูม้ีทัศนคติที่ดีในการท างาน  

5. ผลิตบณัฑิตใหม้ีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้เป็นอยา่งด ี

6. ผลิตบณัฑิตใหม้ีทักษะทางด้านปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะ และสามารถน าไปบูรณาการเพื่อประกอบอาชีพ
ทางด้านวิศวกรรม 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปจัจบุัน) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกลุ 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 

1 *ผศ.ดร.สุดนิรันดร์  เพชรัตน ์ Ph.D. Civil and Environmental 
Eng. 

2 *รศ.วา่ท่ี พ.ต.ดร.อิทธิพร ศิริสวสัด์ิ Ph.D. Engineering 

3 *อ.ดร.อฐัสิทธ์ิ  ศิริวชิราภรณ์ Ph.D. Geotechnical Eng. 

4 อ.อารีย ์หาญสืบสาย M.Eng.Sc. Civil Engineering 

5 อ.ปรารถนา ประชานุรักษ ์ M.Eng. Environmental Engineering 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันน้ัน ๆ ก าหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการ

วิเคราะห/์เปรยีบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละได้มาตรฐาน

ที่ก าหนดไว ้

2. ใหห้ลักสตูรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์และ

มาตรฐานทีต่ั้งไว ้

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุด

แข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะหด์ัชนีบ่งช้ี และองค์ประกอบการประกันคณุภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑก์ารประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร รวบรวมหลักฐานข้อมลูเพิ่มเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ ์และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 อาจารยผ์ู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีในหลักสูตร 

 นิสิต/ศิษย์เก่า 

 ผู้ใช้บัณฑิต 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
1. จ านวนอาจารย์

ประจ าหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกิน

กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจ าหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบตัิของ

อาจารย์ประจ า

หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ

สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

11. การปรบัปรุง

หลักสตูรตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และ

อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย

เหตุ ส าหรับหลักสตูร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 

หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผ่าน” 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี)  

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

53.73 14.00 3.84 3.84 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

34.00  47.00   72.34  3.62 

องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต      
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       3.00 3.00  
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     3.00  3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      4.00 4.00  
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ า
หลักสตูร  

    2.00 2.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร      4.44  
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

3.00  5.00  60.00  5.00  

     ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2.00  5.00  40.00  3.33  

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

4.40  5.00 88.00  5.00  

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      3.00 3.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการ
เรียนการสอน 

    2.00 2.00 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน       4.00 4.00 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    100.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้     
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      3.00 3.00  

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน …..  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 44.91 

         ตัวบ่งชี้ 13.00 

    คะแนน 3.45 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(ตัวบ่งชี้ในตารางจะใช้ส าหรับหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1 เท่าน้ัน ส าหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ปรับใช้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรน้ัน )ๆ 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

ผ่าน  

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

ผ่าน  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ยกเว้น  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้      11 ข้อ 
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 11 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ ร้อยละ  100  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่
ระบุไว้ 

 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปาน

กลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 3.73 
(2.1,2.2) 

3.73 ระดับคุณภาพดี 

3 3 3.33 
(3.1,3.2,3.3

) 

- - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

4 3 3.48 
(4.1,4.2,4.3

) 

- - 3.48 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 
(5.1) 

3.67 
(5.2,5.3,5.4

) 

- 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 
(6.1) 

- 3.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน 3.35 3.50 3.73 3.45 ระดับคุณภาพดี 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 
 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบท่ี 2: บัณฑิต 

 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
1. นิสิตสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็น

อย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

1. มีการดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พยายามท าจุดเด่นให้เป็นระบบมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. การรับนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ควรพิจารณาถึงคุณลักษณะของนิสิตที่
ต้องการ 

2. ควรมีวิธีการประเมินกระบวนการรับนิสิต
ที่เป็นระบบหรือชัดเจนมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ........................................................................................................... .......................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ............................................................................................................................. ........ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ........................................................................................................ ............................. 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

1. อาจารย์มีวัฒนธรรมในองค์กรที่ดีเกี่ยวกับ
การดูแลนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาระบบบริหารอาจารย์ให้มีความ
ชัดเจนมากขึ้น เช่น การประเมินระบบ
ของการบริหารของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ............................................................................................................................. ........ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ........................................................................................................ ............................. 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. เพิ่มกระบวนการในการก ากับติดตามการ

จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ. 3 
และ 4 

 
 
 
 
 
 

1. เพิ่มระบบและการพัฒนากระบวนการใน
การปรับรายวิชาเพื่อให้มีความทันสมัย
ในแต่ละป ี

 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ........................................................................................................... .......................... 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ............................................................................................................................. ........ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ...................................................................................................... ............................... 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบท่ี 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ควรสร้างกระบวนการที่จะได้สิ่งสนับสนุน
ต่อการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาให้เกิดความ
โดดเด่นของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  ............................................................................................................................. ........ 
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ภาคผนวก  

Common Data Set 
ข้อมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 

ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา 62.0 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด 14.0 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ 53.73 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน 22.58 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  51 คน   
6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด  34 คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  4 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
72.34 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

 ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาอนุมตัิ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   
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ล าดับ รายการ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   
24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 

(0.60) 
     

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
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39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   
42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 3.0 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5.0 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 60.00 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 
5 คะแนน 

5.00 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.00 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 40.00 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนเตม็ 5 

คะแนน 
3.33 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

 ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่นฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

1 ช้ิน   
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58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
1 ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

 ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

3 ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

1 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
  ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ (1.00)   ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ

แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 4.40 น้ าหนัก   
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 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 
77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์ 4.40  น้ าหนัก   
 ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   คน   
86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
5.00 คะแนน  
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2558 
 

วันที่ 13  เดือนกรกฎาคม 2559   

เวลา กิจกรรม สถานที ่

8.30-16.30 ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

อาคารปฏิบตัิการภาควิชา

วิศวกรรมโยธา 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)   

นาย สดุนิรันดร์ เพชรัตน์ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   

Mr.Sudniran Petcharat 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ทีท่ างาน  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เบอรโ์ทรศพัท ์  

E-mail   sudniran@g.swu.ac.th  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี 2540 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 

D.Eng. Remote Sensing and Geographic 

Information Systems  

Asian Institute of Technology 2557 

 

ความเชี่ยวชาญ Highway Engineering Materials, Geographic Information System, Surveying, 

Computer Applications in Civil Engineering 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ระดบันานาชาติ 
Phetcharat, S. (2014), “Properties Comparisons and Cost Analysis of Asphaltic Cement Grade 

80/100 and 60/70 Modified with Crumb Rubber and SBS Polymer”, Advance Materials 

Research, Vol. 911(2014), Trans Tech Publications, Switzerland, pp.484 – 488 

Phetcharat, S., Nagai, M., Tipdecho, T. (2014), “Influence of surface height Variance on 

distribution of ground control points”, Journal of Applied Remote Sensing, Vol.18, No.4] 

pp. 083684-1 – 083684-12 [DOI: 10.1117/1.JRS.8.083684] 
Phetcharat, S.(2013), “Energy Efficiency and Economical Analysis of Constructions Materials for 

Controls Buildings in Thailand”, IACSIT International Journal of Engineering and 

Technology, International Association of  Computer Science and Information Technology 

Press Singapore, ISSN 1793-8236, Vol.5, No.4, pp. 483-487 
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ระดบัชาติ 
สดุนิรันดร์ เพชรัตน์ (2556), “สมบัติของแอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 60/70 ปรับปรุงด้วยผงยางรถยนต์และ

โพลีเมอร์ชนิด SBS”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 15 ฉบับ

ที่ 1 หน้า 56-63 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ระดบันานาชาติ  
Phetcharat, S. (2014), “Properties Comparisons and Cost Analysis of Asphaltic Cement Grade 

80/100 and 60/70 Modified with Crumb Rubber and SBS Polymer”, 2014 4th 

International Conference on Key Engineering Materials, International Association of 

Computer Science & Information Technology, Bali, Indonesia 
Phetcharat, S.(2013), “Energy Efficiency and Economical Analysis of Constructions Materials for 

Controls Buildings in Thailand”, 2013 2nd International Conference on Civil Engineering 

and Materials (ICCEM 2013), International Association of Computer Science & Information 

Technology, Hongkong, China 

ระดบัชาติ 

สดุนิรันดร์ และคณะ (2550), “ความร้อนจากเคร่ืองยนต์ไอพ่นที่มีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุยารอยต่อผิว

ทางว่ิงคอนกรีต”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน คร้ังที่ 4 

(ได้รับรางวัลระดับ ดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์), จังหวัดนครปฐม, ประเทศไทย 

Phetcharat S. (2007), “Shearing Resistance of Dust Stone Mixed Cement by CBR Method”, 

NCCE12th National Convention on Civil Engineering, Nareasuan University, Phitsanulok, 

Thailand, Page 197 

Phetcharat S. ,Nakkamma K., Petchasiri K. and Suwanit T.(2006), “A Study of Appropriate Speed 

Bumps in Local Area”, NCCE11th National Convention on Civil Engineering, Kasetsart 

University, Phuket, Thailand, Page 264 

Phetcharat, S. and Konsuwan, S. (2004), “A Study of Used Para Rubber Smoked Sheet to Develop 

Asphaltic Concrete”, NTC2nd The Second National Transport Conference, Bangkok, Thailand, 

Page 44   
 

  3. ต ารา/หนงัสือ 

 ไม่ม ี
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4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

ME 109 Engineering Drawing 

CVE 251 Concrete Technology 

CVE 261 Surveying  

CVE 262 Surveying Field Work 

CVE 263 Surveying Camp 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประ

มาณ 

ท่ีไดร้บั

ทุน 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการเพ่ือป้องกนั

การทอดทิ้งงานก่อสร้างในหน่วยงานภาครัฐ 

งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

พัฒนาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์เพ่ือประเมิน

สภาพผิวทางชนิดยืดหยุ่นเมื่อได้รับผลกระทบจาก

ปัจจัยด้านการจราจร 

งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2559 หัวหน้า

โครงการ 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสมัพันธต่์อพฤติกรรม

การขับรถย้อนศร 

งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

การประเมินหลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มศว 

งบประมาณรายได้คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

ประเมินผลกระทบด้านการจราจร การเพ่ิมข้ึนของ

รถยนต์ตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตาม

นโยบายรัฐบาลและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ

ตัดสนิใจเลือกรูปแบบการเดนิทาง 

งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2557 หัวหน้า

โครงการ 

มาตรฐานการจัดพ้ืนที่สาธารณะและจัดท าสิ่ง

อ านวยความสะดวกส าหรับผู้สงูอายุในชุมชน 

แผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ 

2556 หัวหน้า

โครงการ 

ส ารวจเพ่ือจัดท าแผนที่ภมิูประเทศ และข้อมูล

สารสนเทศภายใน มศว (องครักษ์) 

งบประมาณรายได้คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 

2548 หัวหน้า

โครงการ 

การพัฒนาระบบการจราจร การขนส่งและ

สิ่งแวดล้อม เมืองนครนายกเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

รายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2547 หัวหน้า

โครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)   

ว่าที่พันตรี อทิธพิร  ศิริสวัสด์ิ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   

Acting Major Ittiporn Sirisawas 

ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์  

ทีท่ างาน  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เบอรติ์ดต่อ  

E-mail   ittiporn@swu.ac.th  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2532 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2535 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2540 

Ph.D. Engineering Sirindhom International 

Institute of Technology, 

Thammasat University 

2557 

 

ความเชี่ยวชาญ Material Engineering, Concrete Technology, Transport Engineering  

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ระดบัชาติ 

ศรัณย์ จุลปาน, อทิธพิร ศิริสวัสด์ิ. (2559) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซ้ือการจ้างในโครงการก่อสร้างของ

หน่วยงานภาครัฐด้วยวิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

วารสารวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 11 ฉบับที่ 

2, กรกฎาคม - ธนัวาคม 2559. หน้า 14-25.   
ปิติศานต์ กร า้มาตร, อทิธพิร ศิริสวัสด์ิ, วรางคณา แสงสร้อย, สมนึก ตั้งเติมสริิกุล. (2557) การต้านทาน

ซัลเฟตของตัวอย่างมอร์ต้าร์ผสมฝุ่ นหินปูน.  วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, ปี

ที่ 2 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธนัวาคม 2557. หน้า 17-24. 
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพิมพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ระดบัชาติ 

นฤชาติ ชูเมือง, ปิติศานต์ กร า้มาตร, อิทธิพร ศิริสวัสด์ิ, สมนึก ตั้งเติมสิริกุล. (2557) การขยายตัวและ

การสูญเสียน า้หนักของมอร์ต้าในสาระลายซัลเฟตภายใต้สภาวะเปียกสลับแห้ง. Annual Concrete 

Conference 10. 20-22 ตุลาคม 2557. โรงแรมดุสิต ไอสแ์ลนด์ รีสอร์ท, เชียงราย. หน้า 363-

370. 
 

  3. ต ารา/หนงัสือ 

อิทธิพร ศิริสวัสด์ิ. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุในงานคอนกรีต – กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ย่ิงเจริญการพิมพ์, 

2549. 409 หน้า. 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

CvE 251 Concrete Technology 

CVE 252 Civil Engineering Materials and Testing 

CVE 463 Route Surveying 

CVE 471 Highway Engineering     

CVE 492 Civil Engineering Project  

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

 ไม่ม ี  



 

หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน้า 155 

ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)   

นาย อฐัสิทธิ์  ศิริวชิราภรณ์ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   

Mr.Attasit Sirivachiraporn 

ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  

ทีท่ างาน  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เบอรติ์ดต่อ  

E-mail   attasit@swu.ac.th  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2540 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2544 

D.Eng. Geotechnical Engineering Asian Institute of Technology 2555 

 

ความเชี่ยวชาญ Civil Engineering, Geotechnical Engineering  

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ระดบันานาชาติ 

Sirivachiraporn A. and Phien-wej N. (2012), “Ground movements in EPB shield tunneling of 

Bangkok subway project and impacts on adjacent buildings” Tunnelling and Underground 

Space Technology, Geomechanics and Tunnelling, No. 30/2012 March, pp. 10-24. 

Phienwej, N., Hong, C.P. and Sirivachiraporn, A., Evaluation of ground movements in EPB-shield 

tunnelling for Bangkok MRT by 3D-numerical analysis, Tunnelling and underground space 

technology, ISSN: 08867798, Vol: 21, Date: 2006, pp 273-273 

Phien-wej N., Sirivachiraporn A., Timpong S., Tavaranum S. and Suwansawat S., Characteristic Of 

Ground Movements from Shield Tunneling of the First Bangkok Subway Line, International 

Symposium on Underground Excavation and Tunneling, 2-4 Feb. 2006, Bangkok, Thailand, 

pp 319-330. 
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Sirivachiraporn A. and Phien-wej N. (2005), “Characteristics and Impacts of Ground Movements 

in EPB Shield Tunnelling”, Felsbau-Journal for Engineering Geology, Geomechanics and 

Tunnelling, No. 2/2005 April, pp. 25-31. 
ระดบัชาติ 
อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์, พลอยชนก สิโรเวฐน์ และ ปัทม์มน เช้ือพล. (2551), การวิเคราะห์โอกาสในการ

เกดิ Liquefaction ของช้ันทรายในจังหวัดนครนายก. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว ปีที่ 3 ฉบับที่ 

2 ก.ค.-ธ.ค. หน้า 34-45. 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ระดบันานาชาติ 

Sirivachiraporn A., Wattanachannarong C. (2016). The Using of Ground Screw Pile as Mounting 

Structure Foundation in Solar PV Farm. 2016 International Congress on Engineering and 

Information. Osaka, Japan. Page 294.  
Sirivachiraporn A. and Kongsomboon T., (2014). Ground Settlement Caused by Tunnel Excavation 

in Bangkok MRT Project and Effect on nearby Buildings. Annual Conference on Engineering 

and Information Technology 2014 (ACEAIT2014). 2014, 28-30 March. Tokyo, Japan, 

pp 64-74. 

Sinthaworn S., Teerajetgul W., and Sirivachiraporn A. (2012). Water Penetration Resistance of 

Green Concrete incorporating with Quarry Wastes. In Proceeding of International Conference 

on Frontiers of Mechanical Engineering, Materials and Energy (ICFMEME 2012).2012, 

20-21 December. Beijing, China, pp 619-623. 

Sirivachiraporn A and Phien-wej N, The Building Settlement caused by Tunnel Excavation in 

Bangkok MRT Project and Relationship with Ground Settlement, World Tunnel Congress 

Conference, 2012, 18-23 May, Bangkok, Thailand. 
 

  3. ต ารา/หนงัสือ 

 ไม่ม ี
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4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

CVE 332  Soil Mechanics 

CVE 333  Soil Mechanics Laboratory 

CVE 334 Foundation Engineering 

CVE 492 Civil Engineering Project 

 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

ศึกษาวิจัยการบวมตัวของดินในเขตพ้ืนที่ 

อ.เมือง จ.สระแก้ว 

งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ 

2558 หัวหน้า

โครงการ 

โครงการศึกษาวิจัยก าลังรับน า้หนักและ

ก าลังรับแรงถอนของเสาเขม็เหลก็แบบ

เกลียวระยะที่ 2 

บริษัท ฟิวเจอร์ อเีลค็ทริคอล 

คอนโทรล จ ากดั 

2558 หัวหน้า

โครงการ 
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ประวติัและผลงานอาจารย ์ 

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)   

นาย ธรีพจน์ ศิริไพโรจน์ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   

Mr.Treerapot Siripirote  

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ทีท่ างาน  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เบอรติ์ดต่อ  

E-mail   treerapot_eng@yahoo.com    

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2543 

M.Eng. Transportation Engineering The University of New South 

Wales, Australia 

2545 

Ph.D. Transportation Engineering The Hong Kong Polytechnic 

University, China 

2557 

 

ความเชี่ยวชาญ Intelligent transport systems, Transport planning and management, Transport 

modelling,   Analysis of travel behaviour, Calibration of travel demand model, 

Traffic impact analysis/studies, Road safety 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ระดบันานาชาติ 
Siripirote, T., Sumalee, A., H.W. Ho, W.H.K Lam, 2015. Statistical approach for activity-based 

model calibration using vehicle reidentification and traffic counts data. Transportation 

research part B, 78, 280-300. (Impact factor 2014 = 2.952) 

Siripirote, T., Sumalee, A., Watling, D.P., Shao, H., 2014 . Updating of travel behavior model 

parameters and estimation of vehicle trip chain based on plate scanning. Journal of Intelligent 

Transportation Systems, 18(4), 393-409. (Impact factor 2014 = 1.377) 



 

หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน้า 159 

Siripirote, T., Sumalee, A., H.W. Ho, 2013. A statistical synthetic population calibration for 

activity-based model with incomplete census data. Journal of the Eastern Asia Society for 

Transportation Studies, 10, 742-761. 

ระดบัชาติ 

Siripirote, T., Sumalee, A., Surabal, S. 2016. Traffic study for master plan of toll collection system 

on intercity motorway. SWU Engineering Journal, 11(1), 109-120. 

2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ระดบันานาชาติ 

Siripirote, T., Sumalee, A., Lam, W.H.K., Shao, H., 2012. Estimation of activity-based model 

parameters from travel diary survey: A case study of major city in Thailand. In Proceedings 

of of the 17th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies, 

427–434. 
 

  3. หนงัสือ/ต ารา 

 ไม่ม ี

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

EE 211  Mathematics for Engineering II 

CVE 473  Transportation Engineering 

CVE 492  Civil Engineering Project 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 
 ไม่ม ี  
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ประวติัและผลงานอาจารย ์

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)   
นาย วสนัต์  ธรีะเจตกูล 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   

Mr.Wasan Teerajetkul 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ทีท่ างาน  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เบอรติ์ดต่อ  

E-mail   wasantee@swu.ac.th  

 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบนัทีส่ าเร็จการศึกษา  (เรียงจากระดบัปริญญาตรี  ปริญญาโท  และ

ปริญญาเอก) 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ / สาขาวิชา สถาบนั ปีทีส่ าเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2524 

วศ.ม. วิศวกรรมโครงสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2532 

D.Eng.  Construction Engineering and 

Management 

Asian Institute of Technology 2551 

 

ความเชี่ยวชาญ Civil Engineering, Structure Engineering, Concrete Technology, Construction 

Engineering and Management 

ผลงานทางวิชาการ  

1.  บทความวิจยัตีพมิพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

ระดบันานาชาติ 
Teerajetgul W. and Sinthaworn S. (2014). Effects of Using Fine Quarry Waste as Cement 

Replacement Material on the Compressive Strength of the Mixture of Interlocking Block. 

Advanced Materials Research Vols. 1030-1032 (2014) pp 2348-2353 

Sinthaworn S., Teerajetgul W., and Sirivachiraporn S. (2014), Water Penetration Resistance of 

Green Concrete incorporating with Quarry Wastes. Advanced Materials Research Vols. 875-

877 (2014) pp 619-623 
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Teerajetgul W., Chareonngam C. and Wethyavivorn P. (2009). Key Knowledge Factors in Thai 

Construction Practice. International Journal of Project Management Vol. 27,8 November 

2009 Pages 833-839 

ระดบัชาติ 
สุชัญญา โปษยะนันท์ และ วสันต์ ธีระเจตกูล (2556) ปัจจัยหลักในการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติใน

อุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดกลางและย่อม วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 

วสันต์ ธีระเจตกูล และ ประเสริฐ ลักษณสมยา (2555) ความคาดหวังในอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อวิศวกร

โยธาจบใหม่ วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 หน้า 1-8 

ทรงศักด์ิ สุธาสุประดิษฐ์ และ วสันต์ ธีระเจตกูล (2555) การวิเคราะห์พฤติกรรมของสะพานขณะท าการ

ก่อสร้าง โยธาสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กนัยายน หน้า 8-16 
ทรงศักด์ิ สุธาสุประดิษฐ์ และ วสันต์ ธีระเจตกูล (2555) การวิเคราะห์พฤติกรรมของสะพานขณะท าการ

ก่อสร้าง โยธาสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน หน้า 22-30 

ปิยนุช เวทย์วิวรณ์ โชติชัย เจริญงาม และ วสันต์ ธีระเจตกูล (2552) การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 

กรณีศึกษาบริษัทก่อสร้างไทย วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 68 ปีที่ 22  พค-กค หน้า 15-30 

ปิยะนุช เวทย์วิวรณ์ โชติชัย เจริญงาม และ วสันต์ ธีระเจตกูล (2551) การพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือ

ความเขม็แขง็ของบริษัทก่อสร้างไทย วารสารโยธาสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค. หน้า 60-69 
วสนัต์  ธรีะเจตกูล (2550) การจัดการองค์ความรู้ในโครงการก่อสร้าง วารสารโยธาสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 6 

พ.ย.-ธ.ค. หน้า30-40  

อภิญญา จ าปามูล สุจิตา เหลืองอมรเลิศ มยุรี ล่ีทองอิน จงรัก อัฐรัตน์ และวสันต์ ธีระเจตกูล (2550) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน : กรณีศึกษา

โครงการสานสายใยแด่น้องผู้ห่างไกลโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน วารสารคณะพลศึกษา ปีที่ 

10 ฉบับที่ 2 หน้า : 7-18 
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2. บทความทีไ่ดร้บัการตีพมิพฉ์บบัเต็มจากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

ระดบันานาชาติ 
Sinthaworn S., Teerajetgul W., and Sirivachiraporn A. (2012). Water Penetration Resistance of 

Green Concrete incorporating with Quarry Wastes. In Proceeding of International Conference 

on Frontiers of Mechanical Engineering, Materials and Energy (ICFMEME 2012), 

December 20-21, 2012, Beijing, China, pp 619-623  

ระดบัชาติ 
กัณฐกช บงกชศุภภา, ชวดล ไพจิตรวิจารณ์, ชลชัย ดวงแก้ว, ศุภชัย สินถาวร และวสันต์ ธีระเจตกูล 

(2559) ผลกระทบจากประเภทของมวลรวมที่ มีผลต่อคุณสมบัติทางกลของคอนกรีต 

(EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OFAGGREGATE SHAPE AND 

SURFACE TEXTURE ON MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE) ประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแห่งชาติคร้ังที่ 21 (NCCE 21th) ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ 

โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา หน้า 761-767 

วสันต์ ธีระเจตกูล ศุภชัย สินถาวร และ วุฒิชัย กกก าแหง (2555) การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ

บล็อกประสานจากดินลูกรังผสมซีเมนต์ (The Study of Engineering Properties of Lateritic 

Soil-Cement Interlocking Block) ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ังที่ 17, 9 - 11 

พฤษภาคม 2012, อุดรธานี 
 

  3. หนงัสือ/ต ารา 

วสันต์  ธีระเจตกูล. ต าราสัญญา ข้อก าหนดและประมาณการก่อสร้าง. – กรุงเทพฯ : แดเนก็ซ์ อินเตอร์

คอร์ปอเรช่ัน, 2555. 144 หน้า. 

4. ภาระงานสอน 

รหสัวิชา ชื่อรายวิชา 

CVE 333 Soil Mechanics Laboratory 

CVE 222  Prestressed Concrete Design 

CVE 453  Construction Techniques and Management 

CVE 492 Civil Engineering Project 

 

  



 

หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน้า 163 

5. ทุนวิจยัทีไ่ดร้บั 

ชื่อโครงการวิจยั แหล่งทุน ปีงบประมาณ 

ทีไ่ดร้บัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 

(หวัหนา้

โครงการ/ผู ้

ร่วมโครงการ) 

โครงการ การจัดการน า้ทว่มด้วยแบบจ าลอง

ทางอุทกวิทยาในจังหวัดนครนายก 
งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

 

2559 ผู้ร่วม

โครงการ 

การประเมินความแขง็แรงของอาคารเดิม

ภายใต้แรงแผ่นดินไหว 

งบประมาณรายได้

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2558 ผู้ร่วม

โครงการ 

โครงการระบบปฏบัิติการศูนย์ทดสอบวัสดุ

กรมทางหลวงชนบท แหล่งทุน ส านักวิเคราะห์ 

วิจัยและพัฒนา 

กรมทางหลวงชนบท 2556 หัวหน้า

โครงการ 

การประเมินความแขง็แรงของอาคารเดิม

ภายใต้แรงแผ่นดินไหว เหลือใช้จาก

อุตสาหกรรมโม่หิน 

งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2556 หัวหน้า

โครงการ 

โครงการศึกษาวิจัยก าลังรับน า้หนักและก าลัง

รับแรงถอนของเสาเขม็เหลก็แบบเกลียวระยะ

ที่ 2 

บริษัท ฟิวเจอร์ อี

เลค็ทริคอล คอนโทรล 

จ ากดั 

2558 ผู้ร่วม

โครงการ 

เทคโนโลยีการผลิตบลอ็กประสานจากวัสดุ

เหลือใช้จากอุตสาหกรรมโม่หิน 

งบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2556 หัวหน้า

โครงการ 

ปัจจัยหลักในการจัดการความรู้เชิงปฏบัิติใน

อุตสาหกรรมก่อสร้างขนาดกลางและย่อม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 

2551 ผู้ร่วม

โครงการ 

ความคาดหวังในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อ

วิศวกรโยธาจบใหม่ 

งบประมาณรายได้คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ 

2550 หัวหน้า

โครงการ 
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ตารางเปรียบเทียบหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.โยธา) 

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์มศว 

 
ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตร 

 

ชื่อหลกัสูตรเดิม หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ชื่อหลกัสูตรปรบัปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

            เร่ิมเปิดรับนิสติในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรุง 

 

1. เพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานอุดมศึกษา ที่เร่ิมใช้ในปี 2555 

2. เพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี สังคมและทางด้านวิศวกรรม

โยธา ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน การววิจัย และการบริการ

วิชาการที่ตรงกบัความต้องการของการพัฒนาประเทศ ซ่ึงเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม  

3. เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. เพ่ือเป็นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และสงัคม 

5. เพ่ือน าไปสุ่การพัฒนาทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีอย่างต่อเน่ืองและทนัสมัยอยู่เสมอ 

 

เปรียบเทียบปรชัญา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

เพ่ือผลิตบัณฑติที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน

วิศวกรรมโยธา ทั้งด้านทฤษฎีและปฏบัิติ ตลอดจน

พัฒนา ทกัษะการคิด การวิเคราะห์ และการ

สื่อสาร เพ่ือก่อให้เกดิกระบวนการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง มีความเป็นผู้น า คุณธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

มุ่งผลิตบัณฑติวิศวกรรมโยธาสู่ความเป็นเลิศ ใน

การการบริหารจัดการอย่างมีระบบ สร้างสรรค์

นวัตกรรมเน้นความปลอดภัย โดยยึดม่ันใน

จรรยาบรรณวิชาชีพ และค านึงถึงการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 
 

เปรียบเทียบวตัถุประสงค ์
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

1.3.1 ผลิตบัณฑติสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่มี
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็น

1.3.1ผลิตบัณฑติสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่มี

คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็น
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 

พลเมืองดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิ่งแวดล้อม 

 1.3.2 ผลิตบัณฑติให้มีความรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏบัิติ สามารถ

ประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพ่ือการ

ประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อใน

ระดับสงูขึ้นไปได้  
 1.3.3 ผลิตบัณฑติให้มีความใฝ่รู้ในองค์

ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่

ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา

สงัคมและประเทศชาติ และให้คิดเป็น ท าเป็น มี

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์สามารถเลือกวิธแีก้ไข

ปัญหาได้อย่างเหมาะสม  
 1.3.4 ผลิตบัณฑติให้ มีมนุษยสัมพันธแ์ละมี

ความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้อื่น  

มีทกัษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ สามารถ

บริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม และ

เป็นผู้มีทศันคติที่ดีในการท างาน  

 1.3.5 ผลิตบัณฑติให้มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทยภาษาต่าง-ประเทศ 

และศัพทท์างเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 
 1.3.6 ผลิตบัณฑติให้มีทกัษะทางด้านปฏบัิติ

ในงานวิชาชีพเฉพาะ และสามารถน าไป 

บูรณาการเพ่ือประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม 

 

พลเมืองดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
 1.3.2ผลิตบัณฑติให้มีความรู้ในศาสตร์ที่

เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏบัิติ สามารถ

ประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพ่ือการ

ประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อใน

ระดับสงูขึ้นไปได้  
 1.3.3 ผลิตบัณฑติให้มีความใฝ่รู้ในองค์

ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงพัฒนา

อย่างต่อเน่ือง  
 1.3.4 ผลิตบัณฑติให้ มีมนุษยสัมพันธแ์ละมี

ความสามารถในการท างานร่วมกบัผู้อื่น  
มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายประเทศไทย 

4.0 
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เปรียบเทียบโครงสรา้งหลกัสูตร 
 

หมวดวิชา หลักสตูรเดมิ พ.ศ. 2555 หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

โครงสรา้งหลกัสูตร แผนการศึกษาที่ 1: หลักสตูร 4 ปี  แผนเน้นโครงงานวศิวกรรมโยธา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกติ  30 หน่วยกติ 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  113 หน่วยกติ  113 หน่วยกติ 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  6 หน่วยกติ  6 หน่วยกติ 

รวม  149 หน่วยกติ  149 หน่วยกติ 

 แผนการศึกษาที่ 2 : หลักสตูรสหกจิศึกษา 4 ปี  แผนเน้นสหกจิศึกษา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกติ  30 หน่วยกติ 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  113 หน่วยกติ  113 หน่วยกติ 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  6 หน่วยกติ  6 หน่วยกติ 

รวม  149 หน่วยกติ  149 หน่วยกติ 

โครงสรา้งแผนการศึกษา แผนการศึกษาที่ 1 : หลักสตูร 4 ปี  แผนเน้นโครงงานวศิวกรรมโยธา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ  30 หน่วยกติ 

    1. วิชาบงัคบั 20 หน่วยกติ 

 1.  กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกติ 1.1  กลุ่มวิชาภาษา

และการสื่อสาร 
9 หน่วยกติ 

 1.1  ภาษาไทย 3 หน่วยกติ 1.1.1  ภาษาไทย 3 หน่วยกติ 

 1.2  ภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกติ 1.1.2  ภาษาองักฤษ 6 หน่วยกติ 

 2.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์ และ

เทคโนโลยี 

6 หน่วยกติ 1.2 กลุ่มวิชาบูรณา

การ (วิทยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 

3 หน่วยกติ 

 3.  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 15 หน่วยกติ 1.3 กลุ่มวิชาบูรณา

การ (มนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์) 

8 หน่วยกติ 

    2. วิชาเลือก 10 หน่วยกติ 

    2.1  กลุ่มวิชาบูรณา

การ (วิทยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 

  

    2.2  กลุ่มวิชาบูรณา

การ (มนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์) 

ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ 

    2.3 กลุ่มวิชา

พลานามยั 

 

 

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ 
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หมวดวิชา หลักสตูรเดมิ พ.ศ. 2555 หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  113 หน่วยกติ  113 หน่วยกติ 

1.  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

 22 หน่วยกติ  22 หน่วยกติ 

2.  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมศาสตร์ 

 38 หน่วยกติ  37 หน่วยกติ 

3. กลุ่มวิชาเอกบงัคบั  47 หน่วยกติ  43 หน่วยกติ 

4. กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรม

โยธาและสหกจิศึกษา 

 3 หน่วยกติ  3 หน่วยกติ 

5. กลุ่มวิชาเอกเลือก  6 หน่วยกติ  8 หน่วยกติ 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต  6 หน่วยกติ 

รวม  149 หน่วยกติ  149 หน่วยกติ 

 แผนสหกจิศึกษา แผนเน้นสหกจิศึกษา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  30 หน่วยกติ  30 หน่วยกติ 

    1. วิชาบงัคบั 20 หน่วยกติ 

 1.  กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกติ 1.1  กลุ่มวิชาภาษา

และการสื่อสาร 
9 หน่วยกติ 

 1.1  ภาษาไทย 3 หน่วยกติ 1.1.1  ภาษาไทย 3 หน่วยกติ 

 1.2  ภาษาต่างประเทศ 6 หน่วยกติ 1.1.2  ภาษาองักฤษ 6 หน่วยกติ 

 2.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี 

6 หน่วยกติ 1.2 กลุ่มวิชาบูรณา

การ (วิทยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 

3 หน่วยกติ 

 3.  กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ 15 หน่วยกติ 1.3 กลุ่มวิชาบูรณา

การ (มนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์) 

8 หน่วยกติ 

    2. วิชาเลือก 10 หน่วยกติ 

    2.1  กลุ่มวิชาบูรณา

การ (วิทยาศาสตร์ 

คณติศาสตร์และ

เทคโนโลยี) 

 หน่วยกติ 

    2.2  กลุ่มวิชาบูรณา

การ (มนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์) 

ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกติ 

    2.3 กลุ่มวิชา

พลานามยั 

 

 

 

 

ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกติ 
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หมวดวิชา หลักสตูรเดมิ พ.ศ. 2555 หลักสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ  113 หน่วยกติ  113 หน่วยกติ 

1.  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 

 22 หน่วยกติ  22 หน่วยกติ 

2.  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทาง

วิศวกรรมศาสตร์ 

 38 หน่วยกติ  37 หน่วยกติ 

3.  กลุ่มวิชาเอก  53 หน่วยกติ  43 หน่วยกติ 

       

4. กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรม

โยธาและสหกจิศึกษา 

    6 หน่วยกติ 

5. กลุ่มวิชาเอกเลือก     5 หน่วยกติ 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกติ  6 หน่วยกติ 

รวม  149 หน่วยกติ  149 หน่วยกติ 
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รายละเอียดเปรียบเทียบการปรบัปรุงรายวิชาทีม่ีการเปลีย่นแปลง 

 
หมวดวิชาเฉพาะ 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

คณ 114 คณิตศาสตร์ทั่วไป  4(4-0-8) คณ 114 คณิตศาสตร์ทั่วไป  4(4-0-8) -ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง MA 114 General Mathematics MA 114 General Mathematics 

คุณสมบัตขิองระบบจ านวนและอุปนัยเชิง

คณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกดั

ฉากและพิกดัเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเน่ือง การ

หาอนุพันธแ์ละการประยุกต์ การหาปริพันธแ์ละ

การประยุกต์ การหาปริพันธเ์ชิงตัวเลข ปริพันธ์

แบบไม่ตรงแบบ รูปแบบยังไม่ก าหนด ล าดับ

และอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ

ฟังกชั์นมูลฐาน 

คุณสมบัติของระบบจ านวนและอุปนัยเชิง

คณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกดั

ฉากและพิกดัเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเน่ือง การ

หาอนุพันธแ์ละการประยุกต์ การหาปริพันธแ์ละ

การประยุกต์ การหาปริพันธเ์ชิงตัวเลข ปริพันธ์

แบบไม่ตรงแบบ รูปแบบยังไม่ก าหนด ล าดับ

และอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ

ฟังกชั์นมูลฐาน 

 

คม 103 เคมีทั่วไป            3(3-0-6) คม 103 เคมีทั่วไป            3(3-0-6) - ปรับเน้ือหา

รายวิชา CH 103 General Chemistry CH 103 General Chemistry 

ศึกษาพ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสร้าง

อะตอม ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติแก๊ส,ของเหลว

และสารละลาย ของแข็ง สมดุลเคมี สมดุล

ไอออน จลนพลศาสตร์เคมี พันธะเคมี ตาราง

ธาตุ และแนวโน้มของสมบัติของธาตุ ธาตุเรพพรี

เซนเตติฟ อโลหะและธาตุทรานซิชัน 

ศึกษาพ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสร้าง

อะตอม ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติแก๊ส ของเหลว 

และสารละลาย ของแข็ง สมดุลเคมี  สมดุล

ไอออน จลนพลศาสตร์เคมี พันธะเคมี ตาราง

ธาตุ  และแนวโน้มของสมบัติของธาตุ  ธาตุ  

เรพพรีเซนเตติฟ อโลหะ และธาตุทรานซิชัน 

คม 193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0) คม 193 ปฏบัิติการเคมีทั่วไป  1(0-3-0) - ปรับเน้ือหา

รายวิชา CH 193 General Chemistry Laboratory CH 193 General Chemistry Laboratory 

ปฏบัิติการสอดคล้องกบัรายวิชา คม 103 ฝึกทกัษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความ

ปลอดภัยในห้องปฏบัิติการ ท าการทดลองและ

วิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกบั ปริมาณสมัพันธ ์ค่าคงตัว

ของแกส๊ การลดลงของจุดเยือกแขง็ การจัดเรียง

อนุภาคในของแขง็ สมดุลเคมี อนิดิเคเตอร์ 

จลนพลศาสตร์เคมีการวิเคราะห์คุณภาพไอออน

บวกและไอออนลบ 
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ฟส 101 ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1      3(3-0-6) ฟส 101 ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1      3(3-0-6) -ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง PY 101 Introductory  Physics I PY 101 Introductory  Physics I 

เวคเตอร์ แรงและการเคล่ือนที่ สนามโน้มถ่วง 

โมเมนตัมและพลังงาน การเคล่ือนที่แบบหมุน 

กลศาสตร์ของระบบอนุภาคและวัตถุแขง็เกรง็ 

การเคล่ือนที่แบบสั่น สมบัติของสสาร กลศาสตร์

ของของไหล การเคล่ือนที่แบบคล่ืน เสียง ความ

ร้อนและอุณหพลศาสตร์ 

เวคเตอร์ แรงและการเคล่ือนที่ สนามโน้มถ่วง 

โมเมนตัมและพลังงาน การเคล่ือนที่แบบหมุน 

กลศาสตร์ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง 

การเคล่ือนที่แบบสั่น สมบัติของสสาร กลศาสตร์

ของของไหล การเคล่ือนที่แบบคล่ืน เสียง ความ

ร้อนและอุณหพลศาสตร์ 

ฟส 102 ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 2    3(3-0-6) ฟส 102 ฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 2    3(3-0-6) - ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

- ตัด บุรพวิชา  

:  ฟส 101   

PY 102 Introductory  Physics II PY 102 Introductory  Physics II 

สน า ม ไฟ ฟ้ า แ ล ะ อั น ต ร กิ ริ ย า ท า ง ไ ฟ ฟ้ า 

สนามแม่เหล็กและอัตรกิ ริยาทางแม่ เหล็ก 

สนามแม่เหล็ก  ไฟฟ้า ที่ ข้ึนกับเวลา ไฟฟ้า

กระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์ 

แสง ทฤษฎีสัมพันธภาพ  ทฤษฎี ควอนตัม 

นิวเคลียร์ฟิสกิส ์

สน า ม ไฟ ฟ้ า แ ล ะ อั น ต ร กิ ริ ย า ท า ง ไ ฟ ฟ้ า 

สนามแม่เหล็กและอันตรกิริยาทางแม่เหล็ก 

สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้าที่ ข้ึนกับเวลา 

ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง  ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ส ลั บ 

อิเลก็ทรอนิกส์ แสง ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎี

ควอนตัม นิวเคลียร์ฟิสกิส์ 

ฟส 181 ปฏบัิติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1 

1(0-3-0) 

ฟส 181 ปฏบัิติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 1 

1(0-3-0) 

- ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

PY 181 Introductory  Physics Laboratory I PY 181 Introductory Physics Laboratory I 

ปฏบัิติการสอดคล้องกบัรายวิชา ฟส 101 ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการวัด

พ้ืนฐาน ค่าความคลาดเคล่ือน และเลขนัยส าคัญ, 

กลศาสตร์ของวัตถุแขง็เกร็งและสภาพยืดหยุ่น, 

กลศาสตร์ของไหล , อุณหพลศาสตร์ , การ

เคล่ือนที่แบบกวัดแกว่งและปรากฎการณ์คล่ืน, 

และทศันศาสตร์เบ้ืองต้น 

ฟส 182 ปฏบัิติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 2 

1(0-3-0) 

ฟส 182 ปฏบัิติการฟิสกิสเ์บ้ืองต้น 2 

1(0-3-0) 

- ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

PY 182 Introductory Physics Laboratory II PY 182 Introductory Physics Laboratory II 

ปฏบัิติการสอดคล้องกบัรายวิชา ฟส 102 ปฏบัิติการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการและ

การใช้งานเคร่ืองมือวัดทางไฟฟ้าเบ้ืองต้น , 

ปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าและแม่เหลก็, วงจรไฟฟ้า

ก ร ะ แ ส ต ร ง แ ล ะ ก ร ะ แ ส ส ลั บ , อุ ป ก รณ์

อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่ งตัวน าพ้ืนฐานและการ

ประยุกต์ใช้ 
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วศฟ 111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  

3(3-0-6) 

วศย 102 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธา

และสิ่งแวดล้อม 1  3(3-0-6) 

-เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

-เปล่ียนรหัส

วิชา 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

EE 111 Mathematics for Engineering I CvE 102 Calculus for Civil and 

Environmental Engineering I 

เส้น ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ พีชคณิต 

เวกเตอร์ในระบบสามมิติ การวิเคราะห์เวกเตอร์ 

การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ ชัน ค่า

เวกเตอร์ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงสองตัว

แปร แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปร

และการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตาม

ผิว ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทของสโตค 

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหน่ึงและอันดับสูงกว่า

หน่ึง และการหาผลเฉลยด้วยวิธีต่าง ๆ ระบบ

สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นและการแก้ด้วยวิธต่ีาง 

ๆ ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงลาปลาซ

ผกผัน 

เรขาคณิตวิเคราะห์ในแคลคูลัส ปริภูมิสามมิติ 

และเวคเตอร์ ฟังก์ชันค่าเวคเตอร์ อนุพันธ์ย่อย 

ปริพันธ์หลายช้ัน สมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้น 

สถิติและความน่าจะเป็นส าหรับวิศวกรรมโยธา

เบ้ืองต้น 

วศฟ 211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0-

6) 

วศย 203 แคลคูลัสส าหรับวิศวกรรมโยธา

และสิ่งแวดล้อม 2  3(3-0-6) 

-เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

-เปล่ียนรหัส

วิชา 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

EE 211 Mathematics for Engineering II CvE 203 Calculus for Civiland 

Environmental Engineering II 

สมการเชิงผลต่างอันดับหน่ึง สมการเชิงผลต่าง

อันดับสองเอกพันธุ์และไม่เอกพันธุ์ สมการเชิง

ผลต่างโคชี-ออยเลอร์ อนุกรมฟูเรียร์ ฟูเรียร์

อินทิก รัล ผลการแปลงฟูเ รีย ร์  สมการเ ชิง

อนุพันธ์ย่อย และปัญหาค่าขอบเขต ระนาบ

เชิงซ้อน ฟังก์ชันเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ 

สมการโคชี-รีมันน์ การส่งคงแบบ การหา

อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงซ้อน ทฤษฎีบทปริพันธ์

ของโคชี อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมแมค ลอริน 

อนุกรมโลรองต์ ภาวะเอกฐาน การหาปริพันธ์เร

ซิดู ทฤษฎีบทของค่าเรซิดู 

สนามเวคเตอร์ แคลคูลัสของเวคเตอร์ พีชคณิต

ของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น และการก าจัด

แบบเกาส์ อิสระเชิงเส้น และปริภูมิเวคเตอร์ ดี

เทอร์มิแนนต์ และกฎของคราเมอร์ เมทริกซ์

ผกผัน และการก าจัดแบบเกาส์-จอร์แดน ค่า

เจาะจง และเวคเตอร์เจาะจง เมทริกซ์ตั้ งฉาก 

และวิธกีารแนวทแยง 
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  กลุ่มพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์     

วศ 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1  

3(3-0-6) 

วศ 201 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 1  

3(3-0-6) 

- ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

EG 201 English for Specific Purposes I EG 201 English for Specific Purposes I 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านการเขียน 

การอ่านและการสื่อสารในระดับที่สูงข้ึน เพ่ือ

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชา

เฉพาะทางของผู้เรียน 

ศัพท์เฉพาะทางสาขาวิศวกรรมการแยกแยะ

หน้าที่ของค าศัพท์ ฝึกทักษะการออกเสียงค า

ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง ข้อผิดพลาดในการใช้

ภาษาองักฤษที่พบได้บ่อยทั้งการฟัง การพูด การ

อ่านและการเขียน 

วศ 202 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 

3(3-0-6) 

วศ 202 ภาษาองักฤษเฉพาะทาง 2 

3(3-0-6) 

- ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

- ตัด บุรพวิชา  

:  วศ 201 
EG 202 English for Specific Purposes II EG 202 English for Specific Purposes II 

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านการเขียน 

การอ่านและการสื่อสารในระดับที่สูงข้ึน เพ่ือ

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในสาขาวิชา

เฉพาะทางของผู้เรียน 

การเลือกใช้ค าที่เหมาะสมกบับริบท บทสนทนาที่

พบในงานวิศวกรรม เรียนรู้การสนทนา การอ่าน

และการเขียน เพ่ือการสื่อสารในงานวิศวกรรม 

 

 

 

 

วศก 108 ปฏบัิติการวิศวกรรมพ้ืนฐาน 

2(1-3-2) 

วศย 101 ปฏบัิติการวิศวกรรมโยธาพ้ืนฐาน               

1(0-3-0) 

-เปล่ียนรหัส

วิชา 

-เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

ME 108 Basic Engineering Practices CvE 101 Basic Civil Engineering 

Practices 

ความส าคัญของงานวิศวกรรม ความเช่ือมโยง

เกี่ยวเน่ืองของศาสตร์ทางวิศวกรรมกับการผลิต 

งานอุตสาหกรรม ทักษะพ้ืนฐานของวิศวกร 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

เคร่ืองทุ่นแรง ที่ใช้ในขบวนการผลิตพ้ืนฐาน 

มาตรวิทยา ฝึกการใช้เคร่ืองมือที่ใช้ปฏิบัติงาน

ปรับแต่งขึ้นรูปโลหะแปรรูปโลหะ งานประกอบ

ช้ินส่วน งานเช่ือมไฟฟ้าและแก๊ส งานส ารวจ 

งานคอนกรีต งานไม้ ระเบียบปฏบัิติและความ

ปลอดภัยในการท างาน และศึกษาดูงาน 

ศึกษาความส าคัญของงานวิศวกรรม ความ

เช่ือมโยงเกี่ยวเน่ืองของศาสตร์ทางวิศวกรรมกับ

การผลิต งานอุตสาหกรรม ทักษะพ้ืนฐานของ

วิศวกร ความรู้เ บ้ืองต้นเกี่ ยวกับเคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ เคร่ืองทุ่นแรง ที่ใช้ในขบวนการผลิต

พ้ืนฐาน มาตรวิทยา ฝึกการใช้เคร่ืองมือที่ใช้

ปฏิบัติงานปรับแต่งขึ้ นรูปโลหะแปรรูปโลหะ 

งานประกอบช้ินส่วน งานเช่ือมไฟฟ้าและแกส๊ 

งานส ารวจ งานคอนกรีต งานไม้ ระเบียบปฏบัิติ

และความปลอดภัยในการท างาน และศึกษาดู

งาน 
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วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-4) -ปรับเน้ือหา

รายวิชา ME 109 Engineering Drawing ME 109 Engineering Drawing 

เทคนิคการเขียนแบบ การเขียนตัวอักษร 

รูปทรงเรขาคณิตประยุกต์ ทฤษฎีการเขียนภาพ

ฉายแบบออโธกราฟฟิค การเขียนภาพฉาย การ

เขียนภาพพิคทอเรียล การก าหนดขนาดและ

ภาพตัด การร่างแบบเส้น และระนาบขั้ น

พ้ืนฐาน สัญลักษณ์ในแบบวิศวกรรมโยธา 

ไฟฟ้า เคร่ืองกล เบ้ืองต้น 

ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ มาตรฐาน

ในงานเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรและตัวเลข 

เรขาคณิตประยุกต์ ภาพฉายออร์โธกราฟฟิก 

การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิกและการเขียน

ภาพสามมิติ  การก าหนดขนาดและความ

คลาดเคล่ือน ภาพตัด มุมมองช่วยและแผ่นคล่ี 

การเขียนภาพร่าง เกลียว สลักเกลียวและแป้น

เกลียว สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ การเขียน

แบบรายละเอียดและการประกอบช้ินส่วน การ

เขียนแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นต้น 

 

วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

3(2-3-4) 

วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์       
3(2-3-4) 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

EE 170 Computer Programming   EE 170 Computer Programming   

ความรู้ความเข้าใจการท างานของคอมพิวเตอร์

ทั้งองค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  

ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมในปัจุบัน การ

ใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล

ข้อมูล การออกแบบและวิธีพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา

ระดับสงู ฝึกการเขียนโปรแกรม 

แนวคิด พ้ืนฐานของระบบคอมพิว เตอ ร์  

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์  การ

ปฏสิมัพันธร์ะหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  การ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่ใช้ใน

ปัจจุบัน  ฝึกปฏิบัติส าหรับการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

วศอ 222 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) วศอ 222 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) -ปรับเน้ือหา

รายวิชา InE 222 Engineering Materials InE 222 Engineering Materials 

โครงสร้างพ้ืนฐานของวัสดุวิศวกรรม ชนิด 

คุณสมบัติ และการทดสอบวัสดุที่มีความส าคัญ

ต่องาน อุตสาหกรรมเฟสไดอะแกรม กรรมวิธี

ทางความร้อน การกัดกร่อนวัสดุโลหะประเภท

ต่างๆ วัสดุอโลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ วัสดุ

สั ง เคราะ ห์  จุดก า เ นิดความเสียหายการ

ตรวจสอบ และการป้องกนัการเลือกใช้วัสดุ 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ  

กระบวนการผลิต และ+การน าไปใช้งานของ

วัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก ประกอบด้วย โลหะ โพ

ลิ เมอ ร์  เ ซ ร ามิ ก ส์  แ ละ วั ส ดุคอม โพสิ ต 

คุณสมบัติทางกลของวัสดุ การเปล่ียนแปลงและ

เสื่อมสภาพของวัสดุ 
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วศย 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  

3(3-0-6) 

วศย 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 1  

3(3-0-6) 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 211 Engineering Mechanics I CvE 211 Engineering Mechanics I 

บทน าเกี่ยวกบัสถิตศาสตร์ ระบบแรงในสองมิติ

และสามมิติ การหาแรงลัพธ์ หลักการสมดุลใน

สองมิติและสามมิติของอนุภาคและวัตถุแข็ง

เกรง็ สถิตศาสตร์ของไหล โครงสร้าง โครงและ

เคร่ืองจักร ศูนย์กลางมวล เซนทรอยด์ของเส้น 

พ้ืนที่ปริมาตร และวัตถุผสม ทฤษฏีแพพพัส 

ผลของแรงภายนอกและ ภายในต่อคาน สาย

เคเบิล ความเสียดทาน กฎการเคล่ือนที่ข้อที่

สองของนิวตัน งานเสมือน โมเมนต์ความเฉ่ือย

ของพ้ืนที่ 

ศึกษาพ้ืนฐานของวิชากลศาสตร์ ระบบแรงใน

สองมิติและสามมิติการหาแรงลัพธ์หลักการ

สมดุลในสองมิติและสามมิติของอนุภาคและ

วัตถุแขง็เกรง็โครงสร้าง ศูนย์กลางมวลและเซน็

ทรอยด์ โมเมนต์ความเฉ่ือย แรงภายในคาน 

สถิตศาสตร์ของไหลความเสียดทาน หลักของ

งานเสมือนและเสถียรภาพพลศาสตร์เบ้ืองต้น 

 

 

 

วศย 212 คณิ ต ศ า ส ต ร์ ขั้ น สู ง ส า ห รั บ

วิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

วศย 212 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับ

วิศวกรโยธา 3(3-0-6) 

-เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 
CvE 212 Advanced Mathematics for 

Civil Engineering 

CvE 212 Applied Mathematics for Civil 

Engineers 

     สมการเชิงอนุพันธ์ การหาผลเฉลยสมการ

เชิงอนุพันธ์สามัญอันดับต่าง ๆ การประยุกต์

ผลการแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์

เส้นผลเฉลย ในรูปอนุกรมก าลังของสมการเชิง

อนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์ ย่อยเ บ้ืองต้น

ระเบียบวิธทีางตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์

และการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา 

ศึกษาทฤษฎีการประมาณเบ้ืองต้น ผลเฉลยของ

สมการพีชคณิตและสมการอดิศัย สมการเอก

พันธุ์ สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เอกพันธุ์ สมการเชิง

อนุพันธ์สามัญอันดับที่หน่ึงและสูงกว่า สมการ

เชิงอนุพันธ์เชิงเส้น การแปลงลาปลาซและการ

ประยุกต์ ระบบของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น 

ผลเฉลยแบบอนุกรม ผลเฉลยเชิงตัว เลข 

อนุกรมฟูเ รียร์ การแปลงฟูเ รียร์ และการ

ประยุกต์บางอย่างในระบบวิศวกรรมโยธา 
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วศย 213 ความแขง็แรงของวัสดุ 1  

3(3-0-6) 

วศย 213 ความแขง็แรงของวัสดุ 1  

3(3-0-6) 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 213 Strength of Materials I CvE 213 Strength of Materials I 

ความเค้นและความเครียด ความสัมพันธ์

ระหว่างแรง แรงดึง แรงกด แรงบิด แรงเฉือน 

และโมเมนต์ดัด กบัการเปล่ียนแปลงรูปร่างของ

วัสดุ คาน ช้ินส่วนเชิงประกอบ เหล็กเส้น ท่อ

กลม ท่อกลมบาง กฎของฮุค ยังส์โมดูลัส 

ทฤษฎีพลังงานความเครียด ความเค้นที่เกิดข้ึน 

เน่ืองจากอุณหภูมิเปล่ียนแปลง ปัญหาที่ไม่

สามารถแก้ไขโดยหลักสถิตศาสตร์ ที่เกิดข้ึนใน

การดึง และกดภาชนะผนังบาง การรับแรงบิด 

ทฤษฎีของคาน และโมเมนต์ดัดในคาน การโก่ง

ของคาน ทฤษฎีเสาสงู การรวมความเค้น 

ศึกษาแรง หน่วยแรง กลสมบัติของ วัสดุ  

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ห น่ ว ย แ ร ง แ ล ะ

ความเครียด โมเมนต์บิด แผนภาพของแรง

เฉือนและโมเมนต์ดัด หน่วยแรงในคาน และ

การโก่งตัวของคาน   

 

 

 

 

 

 

วศย 214 ความแขง็แรงของวัสดุ 2  

3(3-0-6) 

วศย 214 ความแขง็แรงของวัสดุ 2  

3(3-0-6) 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 214 Strength of Materials II CvE 214 Strength of Materials II 

การวิเคราะห์ความเครียดและความเค้น คาน

ต่อเน่ือง ทฤษฎีสมการสามโมเมนต์ ความเค้น

รวม วงกลมของมอร์ ความเครียดรวม คาน

ประกอบจากวัสดุต่างชนิด เสายาวปานกลาง 

และเสายาวรับน ้าหนักบรรทุกวิกฤติ สูตรของ

ออยเลอร์ การต่อโครงสร้างด้วยหมุดย า้ และ

สลักเกลียวและการเช่ือมแรงกระท าซ า้ ๆ ความ

ล้าของโลหะ วิธพีลังงานทฤษฎีของคาสติเกลียโน 

ศึกษาคานแบบอิทดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต หน่วย

แรงและความเครียดรวม วงกลมของมอร์ คาน

ประกอบ การโก่งเดาะของเสา ทฤษฎีของการ

วิบัติ 
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วศย 241 กลศาสตร์ของไหล   3(3-0-6) วศย 241 ชลศาสตร์ 3(3-0-6) -เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

 

CvE 241 Fluid Mechanics   CvE 241 Hydraulics   

คุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของไหล 

แรงกระท าต่อวัตถุในของเหลว แรงลอยตัวและ

สมดุล ของไหลสมมุติและของไหลจริง การไหล

แบบราบเรียบและป่ันป่วน การไหลแบบต่างๆ 

การไหลคงที่ และการไหลไม่คงที่ แรงต้านทาน

การไหล ทฤษฎีพลังงาน สมการโมเมนตัม การ

ไหลในท่อ การไหลในทางน ้าเปิด การวัดการ

ไหล การวิเคราะห์มิติและแบบจ าลอง เคร่ือง

สบูน า้ และกงัหันน า้ 

ศึกษาคุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของ

ไหล แรงกระท าต่อวัตถุในของเหลว แรงลอยตัว

และสมดุล สมการของความต่อเน่ืองและการ

เคล่ือนที่ ของไหลสมมุติและของไหลจริง การ

ไหลแบบราบเรียบและป่ันป่วน การไหลแบบ

ต่างๆ การไหลคงที่ และการไหลไม่คงที่ แรง

ต้านทานการไหล ทฤษฎีพลังงาน สมการ

โมเมนตัม การไหลในทอ่ การไหลในทางน า้เปิด 

ก า ร วั ดก า ร ไหล  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ มิ ติ แ ล ะ

แบบจ าลอง เคร่ืองสบูน า้ และกงัหันน า้ 

วศย 343 ปฏบัิติการชลศาสตร์   

1(0-3-0) 

วศย 343 ปฏบัิติการชลศาสตร์   

1(0-3-0) 

-แก้ไข

ค าอธบิาย

รายวิชา 

-เน้ือหาคงเดิม 

CvE 343 Hydraulic Laboratory CvE 343 Hydraulic Laboratory 

การทดลองทฤษฎีชลศาสต ร์  เ พ่ือ ศึกษา

พฤติกรรมและลักษณะต่าง ๆ ของการไหล 

ตามทฤษฎีของไหล สถิตย์ศาสตร์ของไหล แรง

ลอยตัว การไหลในทอ่ การสญูเสยีพลังงาน การ

ไหลในทางน ้าเปิด การไหลคงที่และไม่คงที่  

และอุปกรณ์ทางชลศาสตร์ เทอร์ไบน์ เคร่ืองสูบ

น ้า ประกอบด้วยการทดลอง 12 ถึง 14 การ

ทดลอง 

ปฏิบัติการทดลองทฤษฎีชลศาสตร์ เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมและลักษณะต่าง ๆ ของการไหล 

ตามทฤษฎีของไหล สถิตย์ศาสตร์ของไหล แรง

ลอยตัว การไหลในทอ่ การสญูเสยีพลังงาน การ

ไหลในทางน ้าเปิด การไหลคงที่และไม่คงที่  

และอุปกรณ์ทางชลศาสตร์ เทอร์ไบน์ เคร่ืองสูบ

น ้า ประกอบด้วยการทดลอง 12 ถึง 14 การ

ทดลอง 
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วศย 261 วิศวกรรมส ารวจ    3(3-0-6) วศย 261 วิศวกรรมส ารวจ    3(3-0-6) -ปรับเน้ือหา

รายวิชา CvE 261 Surveying CvE 261 Surveying 

หลักการส ารวจ และเคร่ืองมืออุปกรณ์ในงาน

ส ารวจ การท าระดับ การวัดมุม การวัดระยะ

ความคลาดเคล่ือนในการส ารวจความละเอียด

ของงานส ารวจ การค านวณ และปรับแก้ข้อมูล 

รังวัดสนามงานวงรอบทางราบทางดิ่ง งานเกบ็

รายละเอียดเพ่ือการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ 

การวางผังงานสิ่งก่อสร้าง การวางแนวทางโค้ง 

ทางราบ ทางดิ่ง 

ศึกษาหลักการในงานส ารวจ และเคร่ืองมือ

อุปกรณ์ในงานส ารวจ การท าระดับ หลักการ

และการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดระยะ 

การหาทศิทาง ความคลาดเคล่ือนในการส ารวจ 

ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้ การค านวณ 

และปรับแก้ข้อมูล การส ารวจด้วยโครงข่าย

สามเหล่ียม การหามุมอซิมุท การหาพิกัดจาก

การท าวงรอบ การส ารวจงานระดับ งานเกบ็

รายละเอียดเพ่ือการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ 

การวางผังงานสิ่งก่อสร้าง การวางแนวทางโค้ง

ราบ-ด่ิง การพิมพ์แผนที่ 

วศย 262 ปฏบัิติการส ารวจ   1(0-3-0) วศย 262 ปฏบัิติการส ารวจ   1(0-3-0) -ปรับเน้ือหา

รายวิชา CvE 262 Surveying Field Work CvE 262 Surveying Field Work 

ปฏิบัติการวัดระยะด้วยเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ 

การใช้เข็มทิศ การท าระดับ เส้นช้ันความสูง 

การวัดมุมด้วยกล้องส ารวจ การท าแผนที่ตาม

วิชา วศย 241 การฝึกปฏิบัติงานสนาม การ

ท างานแผนที่ โครง ข่าย การท าแผนที่ ภู มิ

ประเทศ การส ารวจเส้นทาง   

ปฏิบัติการวัดระยะด้วยเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ 

การใช้เข็มทิศ การท าระดับ เส้นช้ันความสูง 

การวัดมุมด้วยกล้องส ารวจ การท าแผนที่ตาม

วิชา วศย 261 การฝึกปฏิบัติงานสนาม การ

ท า งานแผนที่ โครง ข่าย การท าแผนที่ ภู มิ

ประเทศ การส ารวจเส้นทาง   

วศย 263 ฝึกงานส ารวจภาคสนาม   

1(80 ช่ัวโมง) 

วศย 263 ฝึกงานส ารวจภาคสนาม   

1(80 ช่ัวโมง) 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 263 Surveying Camp CvE 263 Surveying Camp 

การฝึกงานภาคสนาม เพ่ือส ารวจท าแผนที่

เบ้ืองต้น การส ารวจวงรอบ การส ารวจระดับ 

การเกบ็รายละเอียดแนวเส้นส ารวจ การส ารวจ

โครงข่าย การส ารวจโดยใช้โต๊ะแผนที่ การท า

วงรอบสตาเดีย และการส ารวจท าแผนที่ภูมิ

ประเทศ ในพ้ืนที่ที่ก  าหนดให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

ฝึก หัดการวางแผนงานการใ ช้ เค ร่ืองมือ 

อุปกรณ์ส ารวจ การค านวณ การปรับแก้ต่าง ๆ 

ใช้เวลาท างานรวมกนัไม่น้อยกว่า  80 ช่ัวโมง 

ฝึกงานภาคสนาม การท าระดับ การประยุกต์ใช้

กล้องวัดมุม การวัดระยะ การหาทิศทาง หา

ความคลาดเคล่ือนในการส ารวจ หาความคลาด

เคล่ือนที่ยอมรับได้ ค านวณ และปรับแก้ข้อมูล 

ส ารวจด้วยโครงข่ายสามเหล่ียม หามุมอซิมุท 

หาพิกดัจากการท าวงรอบ ส ารวจงานระดับ งาน

เกบ็รายละเอยีดเพ่ือการเขียนแผนที่ภมิูประเทศ 

การพิมพ์แผนที่ ใช้เวลาท างานรวมกันไม่น้อย

กว่า  80 ช่ัวโมง 
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กลุ่มวิชาเอกบงัคบั 

วศย 215 วิเคราะห์โครงสร้าง 1   

3(3-0-6) 

วศย 215 วิเคราะห์โครงสร้าง 1   

3(3-0-6) 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 215 Structural Analysis I CvE 215 Structural Analysis I 

แรงชนิดต่าง ๆ ท่ีกระท าบนโครงสร้าง คาน 
โครงข้อหมุน โครงข้อแข็ง  การวิ เคราะห์
โครงสร้างดีเทอร์มิเนท การเขียนภาพแรงเฉือน 
และโมเมนต์ดัดของโครงสร้าง การวิเคราะห์
โครงขอ้หมุน ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงต่อการ
เปล่ียนแปลงของ โครงสร้าง การโก่งตัวของ
โครงสร้าง อินฟลูเอ็นซ์ไลน์ของโครงสร้างดี
เทอร์มิเนท ประโยชน์ของอินฟลูเอ็นซ์ไลน์ 
ความรู้เบ้ืองตน้ในการวิเคราะห์โครงสร้างอินดี
เทอร์มิเนท การเสียรูปทรงของโครงสร้าง 
 

ศึกษาทฤษฎีโครงสร้าง แรงชนิดต่าง ๆ ที่

กระท าและเกิดขึ้ นในโครงสร้าง คาน โครงข้อ

หมุน โครงข้อแขง็ การวิเคราะห์ด้วยวิธีกราฟิก 

การวิเคราะห์โครงสร้างดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต 

การวิเคราะห์โครงข้อหมุน แรงเฉือนและ

โมเมนต์ดัดของโครงสร้าง ความสัมพันธ์

ระหว่างแรงต่อการเปล่ียนแปลงของโครงสร้าง 

การเสียรูปของโครงสร้าง วิธีโมเมนต์พ้ืนที่ คาน

เสมือน งานเสมือน และทฤษฎีพลังงาน เส้น

อทิธพิลของโครงสร้างดีเทอร์มิเนท     

วศย 231 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม  

2(2-0-4) 

วศย 231 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม  

2(2-0-4) 

-แก้ไข

ค าอธบิาย

รายวิชา 

-เน้ือหาคงเดิม 

CvE 231 Engineering Geology CvE 231 Engineering Geology 

แร่และหิน หินอัคนี และสภาพธรณีวิทยาของ

หินอัคนี หินช้ัน หินแปร การล าดับช้ันหิน

เบ้ืองต้น และระยะเวลาทางธรณี ธรณีกายภาพ 

แผนที่ธรณีวิทยา การส ารวจสภาพธรณีวิทยา

ของแหล่งวัสดุก่อสร้าง สภาพธรณีวิทยาของ

บ ริ เ วณสัน เขื่ อน  และอ่ า ง เก็บน ้ า  สภาพ

ธรณีวิทยาของเส้นทางคมนาคม ปฏิบัติการแร่

และหิน ปฏิบัติการโครงสร้าง ธรณี วิทยา 

ปฏิบัติการแปลแผนที่ธรณีวิทยา เพ่ือประยุกต์

ในงานก่อสร้างต่าง ๆ และงานชลประทาน/

เกษตร สภาพอุทกธรณีวิทยาเบื้องต้น 

ศึกษาแร่และหิน หินอัคนี และสภาพธรณีวิทยา

ของหินอัคนี หินช้ัน หินแปร การล าดับช้ันหิน

เบ้ืองต้น และระยะเวลาทางธรณี ธรณีกายภาพ 

แผนที่ธรณีวิทยา การส ารวจสภาพธรณีวิทยา

ของแหล่งวัสดุก่อสร้าง สภาพธรณีวิทยาของ

บ ริ เ วณสัน เขื่ อน  และอ่ า ง เก็บน ้ า  สภาพ

ธรณีวิทยาของเส้นทางคมนาคม ปฏิบัติการแร่

และหิน ปฏิบัติการโครงสร้าง ธรณี วิทยา 

ปฏิบัติการแปลแผนที่ธรณีวิทยา เพ่ือประยุกต์

ในงานก่อสร้างต่าง ๆ และงานชลประทาน/

เกษตร สภาพอุทกธรณีวิทยาเบื้องต้น 
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วศย 251 คอนกรีตเทคโนโลยี  

2(1-3-2) 

วศย 251 วิทยาการคอนกรีต  

3(2-3-4) 

-เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

-ปรับจ านวน

หน่วยกติ 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 251 Concrete Technology CvE 251 Concrete Technology 

ชนิดของปูนซีเมนต์ คุณสมบัติและการใช้งาน

ของปูนซีเมนต์ ส่วนผสมคอนกรีต คอนกรีตสด 

คอนกรีตชนิดพิเศษ สารผสมเพ่ิม คุณสมบัติ

ของมวลรวม ก าลังของคอนกรีต การควบคุม

คุณภาพคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตและ

ส่ วนผสม  ก า ร เ ก็บ และก า ร เค ล่ื อน ย้ าย 

ข้อก าหนดมาตรฐานในงานคอนกรีตต่าง ๆ 

เคร่ืองจักร เคร่ืองมือที่ ใ ช้ในงานคอนกรีต 

มาตรฐานการทดสอบ และการท ารายงานผล

การทดสอบ 

ศึกษาชนิดของปูนซีเมนต์ คุณสมบัติและการใช้

ง านขอ ง ปูน ซี เ มนต์  ส่ วนผสมค อนก รีต 

คอนกรีตสด คอนกรีตชนิดพิเศษ น ้าผสม

คอนกรีต สารผสมเพ่ิม คุณสมบัติของมวลรวม 

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต การควบคุม

คุณภาพคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตและ

ส่วนผสม การเกบ็และการเคล่ือนย้าย ก าลังของ

คอนกรีต ข้อก าหนดมาตรฐานในงานคอนกรีต

ต่าง ๆ เค ร่ืองจักร เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ในงาน

คอนกรีตมาตรฐานการทดสอบ และการท า

รายงานผลการทดสอบ 

วศย 252 วัสดุ วิศวกรรมโยธาและการ

ทดสอบ 2(1-3-2) 

วศย 252 วัสดุ วิศวกรรมโยธาและการ

ทดสอบ 1(0-3-0) 

-ปรับจ านวน

หน่วยกติ 

CvE 252 Civil Engineering Materials 

and Testing 

CvE 252 Civil Engineering Materials 

and Testing 

คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุก่อสร้าง เช่น 

คอนกรีต เหลก็ โลหะ อโลหะ ไม้ อฐิ ทราย หิน 

แอสฟัลท์ ฯลฯ วิธีผลิตและประโยชน์ของวัสดุ

ก่อสร้าง วัสดุโครงสร้างส่วนฐานราก ส่วน

หลังคา พ้ืนกระเบื้อง วัสดุก่อ วัสดุฉาบ วัสดุการ

ทาง การทดสอบคุณสมบัติการรับแรงของวัสดุ 

เช่น ก าลังต้านแรงดึง แรงอัด แรงดัด ฯลฯ  

มาตรฐานการทดสอบ และการท ารายงานผล

การทดสอบ 

คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุก่อสร้าง เช่น 

คอนกรีต เหลก็ โลหะ อโลหะ ไม้ อฐิ ทราย หิน 

แอสฟัลท์ ฯลฯ วิธีผลิตและประโยชน์ของวัสดุ

ก่อสร้าง วัสดุโครงสร้างส่วนฐานราก ส่วน

หลังคา พ้ืนกระเบ้ือง วัสดุก่อ วัสดุฉาบ วัสดุการ

ทาง การทดสอบคุณสมบัติการรับแรงของวัสดุ 

เช่น ก าลังต้านแรงดึง แรงอัด แรงดัด ฯลฯ  

มาตรฐานการทดสอบ และการท ารายงานผล

การทดสอบ 
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วศย 316 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2  

3(3-0-6) 

วศย 316 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2  

3(3-0-6) 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 316 Structural Analysis II CvE 316 Structural Analysis II 

โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท ดีกรีของอินดีเทอร์

มิเนท การโก่งตัวของโครงสร้าง การวิเคราะห์

โครงสร้างอนิดีเทอร์มิเนท โดยวิธต่ีาง ๆ ทฤษฎี

คาสสติเกลียโน สโลฟ ดีเฟลคช่ัน โมเมนต์ดิสต

ริบิวช่ัน คอลัมน์อแนโลยี อินฟลูเอน็ซ์ไลน์ของ

โครงสร้างอินดี เทอร์มิ เนท การวิเคราะห์

โครงสร้างโดยเมตริกซ์เบ้ืองต้น การวิเคราะห์
โครงสร้างโดยวิธปีระมาณ 

โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต ดีกรีของ

อินดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์การโก่งตัวของ

โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีต่าง ๆ 

เช่น การเสียรูปสอดคล้อง มุมหมุนและการโก่ง

ตัว และกระจายโมเมนต์ เส้นอิทธิพลของ

โครงสร้างแบบอินดีเทอร์มิเนท วิธีเสาอุปมาน 

การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีประมาณ การ

วิ เคราะ ห์ ด้วย วิธีพลาสติก  การ วิ เคราะ ห์

โครงสร้างโดยเมทริกซ์เบ้ืองต้น 

วศย 321 การออกแบบคอนกรีตเสริม

เหลก็ 4(3-3-7) 

วศย 321 การออกแบบคอนกรีตเสริม

เหลก็ 4(3-3-6) 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 321 Reinforced Concrete Design CvE 321 Reinforced Concrete Design 

การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับแรงต่าง ๆ แรง

กด แรงเฉือน แรงบิด ตามแนวแกน และตาม

ขวาง ของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ข้อบัญญัติในการออกแบบ ทฤษฎีอลีาสติก การ

ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริม เหล็ก 

รูปแบบต่าง ๆ คานรูปตัวที ตัวแอล และคาน

รูปสี่เหล่ียมผืนผ้าที่รับแรงเฉือน และแรงบิด 

รวมทั้งกรณีที่มีแรงในแนวแกนและโมเมนต์ดัด

ร่วมกัน พ้ืนชนิดต่าง ๆ เสา ก าแพงคอนกรีต 

ฐานรากแบบต่าง ๆ บันได ทฤษฎีก าลังประลัย 

ข้อเปรียบเทียบการออกแบบโดยทฤษฎีอีลา

สติก และทฤษฎีก าลังประลัย ตลอดจนการฝึก

ออกแบบโดยสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และ

การฝึกปฏบัิติการให้รายละเอยีดการเสริมเหลก็ 

ศึกษาวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก การวิเคราะห์

โครงสร้างส าหรับการออกแบบ ข้อบัญญัติใน

การออกแบบ การออกแบบด้วยวิธีหน่วยแรงใช้

งานและวิธีก าลัง พฤติกรรมขององค์อาคารและ

ทฤษฎีออกแบบเมื่อรองรับแรงดัด แรงเฉือน 

แร ง บิด  แร งอัด  แร งอัด ร่ วมกับแ ร งดั ด 

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงต่างๆ การยึดเหน่ียว 

รายละเอียดเหล็กเสริม ภาวะใช้งานของ

โครงสร้าง ประยุกต์ทฤษฎีสู่การออกแบบองค์

อาคาร เช่น คาน แผ่นพ้ืน บันได เสา และฐาน

ราก ฝึกออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็

พร้อมให้รายละเอยีดเหลก็เสริม 
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วศย 322 การออกแบบโครงสร้างไม้และ

เหลก็ 3(3-0-6) 

วศย 322 การออกแบบโครงสร้างไม้และ

เหลก็  4(4-0-8) 

-  เป ล่ี ยน ช่ื อ

รายวิชา 

- ปรับจ านวน

หน่วยกติ 

-  ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 322 Timber and Steel Design CvE 322 Design of Steel and Timber 

Structures 

การออกแบบองค์อาคารประเภทโครงสร้างไม้ 

และโครงสร้างเหล็ก องค์อาคารซ่ึงรับแรงดึง 

แรงอัด แรงตามแนวแกน และแรงดัดของคาน 

เสา จุดต่อแบบต่าง ๆ โดยวิธีเช่ือมและต่อด้วย

หมุดย ้าสลักเกลียว โครงสร้างถังเพลทเกอร์

เดอ ร์  โครงหลังคาและอาคาร  ประ เภท

โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหลก็ ข้อบังคับต่าง 

ๆ ในการออกแบบโครงสร้างไม้ และโครงสร้าง

เหล็ก การต่อเช่ือม การโก่งตัวของคาน แบบ

รายละเอียด การฝึกออกแบบโครงสร้างไม้และ

เหลก็ 

การออกแบบองค์อาคารประเภทโครงสร้างไม้ 

และโครงสร้างเหลก็ ทั้งวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ 

และวิธตีัวคูณความต้านทานและน า้หนักบรรทุก 

องค์อาคารรับแรงดึง แรงอัด แรงตามแนวแกน 

และแรงดัดของคาน เสา จุดต่อแบบต่าง ๆ โดย

วิธีเช่ือมและต่อด้วยหมุดย ้าสลักเกลียว คาน

ประกอบขนาดใหญ่ โครงหลังคาและอาคาร 

ประเภทโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 

ข้อบังคับในการออกแบบโครงสร้างไม้ และ

โครงสร้างเหล็ก การโก่งตัวของคาน แบบ

รายละเอียด การฝึกออกแบบโครงสร้างไม้และ

เหลก็ 

วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์    3(3-0-6) วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์    3(3-0-6) -ปรับเน้ือหา

รายวิชา CvE 332 Soil Mechanics        CvE 332 Soil Mechanics        

การจ าแนกดิน คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดิน 

กลศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับดิน การส ารวจดินเพ่ือ

การก่อสร้าง ความหนาแน่นดิน คุณสมบัติ

ทางด้านแรงเฉือนของดินเม็ดหยาบและเม็ด

ละเอียด การไหลของน า้ในดิน ความเค้นในดิน 

หน่วยแรงในดิน สเตทเพลท ทฤษฎีมอร์เซอร์

เกอร์ แบร่ิง คอมเพลกซิตี้  และการทรุดตัวของ

ดิน ทฤษฎีคอนโซลิเดช่ัน ทฤษฎีการอัดตัว การ

ปรับปรุงคุณภาพ การรับน า้หนักของดิน 

การก าเนิดดิน การจ าแนกดินและคุณสมบัติ

ตามดัชนีต่างๆ การบดอัด การซึมน ้าของดิน

และปัญหาการไหลซึม หน่วยแรงประสิทธิผล

หลักของมวลดิน การกระจายของหน่วยแรง 

การยุบตัวของดิน ก าลังเฉือนของดิน ทฤษฎี

ของแรงดันดิน เสถียรภาพของความลาด ก าลัง

แบกทาน 
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วศย 333 ปฏบัิติการปฐพีกลศาสตร์  

1(0-3-0) 

วศย 333 ปฏบัิติการปฐพีกลศาสตร์  

1(0-3-0) 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 333 Soil Mechanics Laboratory CvE 333 Soil Mechanics Laboratory 

คุณสมบัติของดินทางฟิสิกส์และทางวิศวกรรม 

การเจาะส ารวจดิน การเก็บตัวอย่างดิน การ

ทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม การทดสอบ

คุณสมบัติดินในห้องปฏิบัติการ แอตเตอร์

เบอร์กลิมิต ชร้ิงเกท  ลิมิต ความถ่วงจ าเพาะ

ของเม็ดดิน การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน การ

จ าแนกดินทาง วิศวกรรม การบดอัดดิน 

แคลิฟอร์เนีย แบร่ิงเรโช ความหนาแน่นของดิน

ในสนาม ความซึมน า้ของดิน ก าลังรับแรงเฉือน

แบบไดเร็คเชียร์ ก าลังรับแรงเฉือนแบบเวร 

ก าลังรับแรงอัดแบบอันคอนไฟน์ ก าลังรับ

แรงอัดแบบไทรแอกเชียล การทรุดตัวของดิน 

ฝึกปฏิบัติการทดลองไม่น้อยกว่า 12 การ

ทดลอง 

คุณสมบัติของดินทางฟิสิกส์และทางวิศวกรรม 

การเจาะส ารวจดิน การเก็บตัวอย่างดิน การ

ทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม การทดสอบ

คุณสมบัติดินในห้องปฏิบัติการ  พิกัดอัตเตอร์

เ บิ ร์ ก  พิกัดก า รหดตั ว พิกั ด เหลว  คว าม

ถ่วงจ าเพาะของเมด็ดิน การวิเคราะห์ขนาดเมด็

ดิน การจ าแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน 

อัตราส่วนซีบีอาร์ ความหนาแน่นของดินใน

สนาม ความซึมน ้าของดิน ก าลังรับแรงเฉือน

ตรง ก าลังรับแรงอัดแบบไม่โอบรัด ก าลังรับ

แรงอดัแบบโอบรัดสามแกน การทรุดตัวของดิน 

ฝึกปฏิบัติการทดลองไม่น้อยกว่า 12 การ

ทดลอง 

วศย 341 อุทกวิทยา          3(3-0-6) วศย 341 อุทกวิทยา          3(3-0-6) -ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง CvE 341 Hydrology CvE 341 Hydrology 

วัฎจักรของน า้ การวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การ

รวบรวมตรวจสอบข้อมูลทางด้านอุทกวิทยา 

น ้าฝนและการวิเคราะห์น ้าฝน การเกบ็กักน ้า 

การระเหย การคายน ้า การซึมลงดิน การวัด

น ้าท่า การไฮโดรกราฟน ้าท่า การวิเคราะห์

ไฮโดรกราฟ น ้าท่วม น ้าหลาก การไหลเข้า-

ออกอ่างเกบ็น า้ น า้ใต้ดินเบื้องต้น ตะกอนในล า

น า้ การประเมินปริมาณตะกอน การประยุกต์ใช้

ในงานวิศวกรรมโยธา 

วัฎจักรของน า้ การวัดข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การ

รวบรวมตรวจสอบข้อมูลทางด้านอุทกวิทยา 

น ้าฝนและการวิเคราะห์น ้าฝน การเกบ็กักน ้า 

การระเหย การคายน ้า การซึมลงดิน การวัด

น ้าท่า การไฮโดรกราฟน ้าท่า การวิเคราะห์

ไฮโดรกราฟ น ้าท่วม น ้าหลาก การไหลเข้า-

ออกอ่างเกบ็น า้ น า้ใต้ดินเบ้ืองต้น ตะกอนในล า

น า้ การประเมินปริมาณตะกอน การประยุกต์ใช้

ในงานวิศวกรรมโยธา 
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วศย 342 วิศวกรรมชลศาสตร์    

3(3-0-6) 

วศย 342 วิศวกรรมชลศาสตร์    

3(3-0-6) 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 342 Hydraulic Engineering CvE 342 Hydraulic Engineering 

หลักการไหลในทางน า้เปิด การไหลแบบต่าง ๆ 

การออกแบบระบบท่อ และเคร่ืองสูบน ้า วอ

เตอร์แฮมเมอร์ เสริจแท้งค์ ความต้านทานการ

ไหล ตะกอนท้องน า้และตะกอนแขวนลอย การ

ออกแบบคลองส่งน ้า การออกแบบเบ้ืองต้น

อาคารทางชลศาสตร์ชนิดต่างๆ และเขื่อน ทาง

ระบายน ้า ล้น  สติล ล่ิง เบ ซีน ระบบส่ งน ้ า  

แบบจ าลองชลศาสตร์ 

การประยุกต์ของกลศาสตร์ของไหล การไหล

แบบต่าง ๆ การออกแบบระบบทอ่ ความดันน า้

กระตุกเคร่ืองสูบน ้าและกังหัน หลักการไหล

ในทางน า้เปิด ความต้านทานการไหล ตะกอน

ท้องน ้าและตะกอนแขวนลอย การออกแบบ

คลองส่งน า้ การออกแบบอาคารทางชลศาสตร์

ชนิดต่างๆ เขื่อน อ่างเกบ็น า้ ทางน า้ล้น ระบบ

ส่งและระบายน า้ แบบจ าลองชลศาสตร์ 

วศย 471 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) วศย 371 วิศวกรรมการทาง    3(3-0-6) -เปล่ียนแปลง

รหัสวิชา 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 471 Highway Engineering CvE 371 Highway Engineering 

ประวัติความเป็นมาของถนน วิวัฒนาการทาง

หลวงในประเทศ การวางแผนทางหลวง 

การจราจรเบ้ืองต้น การส ารวจเส้นทางเพ่ือ

ออกแบบก่อสร้างถนน การส ารวจดินและการ

ทดสอบ การออกแบบขนาด และโค้งถนน การ

ออกแบบถนนลาดยางและถนนคอนกรีต ผิว

ทางลาดยางและวัสดุแอสฟัลท ์การออกแบบทอ่

ระบายน า้ เทคนิคการก่อสร้างและเคร่ืองจักรกล 

การบ ารุงรักษาเส้นทาง หลักเศรษฐศาสตร์การ

ลงทุนเบื้องต้น 

ประวัติความเป็นมาของถนน วิวัฒนาการทาง

หลวงในประเทศ การแบ่งช้ันถนน หลักการ

วางแผนทางหลวงและการวิเคราะห์ด้านจราจร 

การออกแบบและการด าเนินงานที่จ าเป็นในการ

ก่อสร้างทางหลวง เช่น การวิเคราะห์ความ

คุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์และด้านการเงิน การ

ออกแบบช้ันทางและแผ่นพ้ืนถนนเบ้ืองต้น 

(ถนนลาดยางและถนนคอนกรีต)  การ

ออกแบบท่อระบายน ้า การศึกษาเทคนิคการ

ก่อสร้างและงานการบ ารุงรักษาเส้นทาง 

วศย 334 วิศวกรรมฐานราก  3(3-0-6) วศย 436 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-6) -  เปล่ียนรหัส

วิชา 

- ปรับจ านวน

หน่วยกติ 

-  ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 334 Foundation Engineering CvE 436 Foundation Engineering  

การออกแบบฐานรากตื้ นชนิดต่าง ๆ ฐานราก

เสาเขม็ประสิทธิภาพของเขม็กลุ่ม การวิเคราะห์

การทรุดตัวของฐานราก โครงสร้างใต้ดิน 

ก าแพงกันดิน แรงดันดินด้านข้าง ความเสถียร

ของคันดิน และไหล่ตล่ิง การออกแบบเขื่อน 

ชีตไพล์ คอฟเฟอร์แดม 

การส ารวจผิวดิน ก าลังแบกทานของฐานราก 

การออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากเสาเขม็ 

การวิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาของแรงดันดิน

ทางข้างและโครงสร้างกันดิน ก าแพงเข็มพืด 

การปรับปรุงสภาพดิน การออกแบบฐานราก

แพและฐานรากจมบ่อเบ้ืองต้น การเปิดหน้าดิน

และการค า้ยันเบ้ืองต้น ความเสถียรของคันดิน 

และไหล่ตล่ิง ท านบ การออกแบบเขื่อน ฝึก

ปฏบัิติการออกแบบฐานราก 
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วศย 453 เทคนิคและการบริหารงาน

ก่อสร้าง  3(3-0-6) 

วศย 453 การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้าง   

3(3-0-6) 

- เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

- ปรับเน้ือหา
รายวิชา 

 

CvE 453 Construction Techniques and 

Management 

CvE 453 Construction Engineering 

Management 

การวางแผนงานติดตามและประเมินผล

ก่อสร้าง ตามระบบงาน ระบบแรงงาน การเงิน 

และเคร่ืองจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้าง การเลือก

เทคนิคการก่อสร้าง การวางแผนงานก่อสร้าง

ต่าง ๆ ตามระบบ CPM 

ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการส่งมอบโครงการ 

ผังบริหารโครงการ การวางผังโครงการ การ

ว า งแผนโครงก าร  ก า รก่ อส ร้ า ง ยุคใหม่  

เทคโนโลยีการก่อสร้าง เค ร่ืองมือในการ

ก่อสร้าง วิธีเส้นทางวิกฤติ (CPM) การบริหาร

ท รัพย า ก ร ขอ ง โ ค ร งก า ร  ก า ร ต ร ว จ วั ด

ความก้าวหน้า ความปลอดภัยในการก่อสร้าง 

ระบบคุณภาพ 

วศย 463 การส ารวจเส้นทาง 3(3-0-6) วศย 463 การส ารวจเส้นทาง   3(3-0-6) -ปรับเน้ือหา

รายวิชา CvE 463 Route Surveying       CvE 463 Route Surveying       

หลกัการส ารวจแนวเส้นทาง หลกัการออกแบบ 
และความปลอดภัยของเส้นทางโค้ง ทางราบ 
โคง้วงกลม โคง้ผสม และโคง้ยอ้น โคง้กน้หอย 
งานดิน กราฟมวลดิน การก าหนดหมุดของลาด 
การส ารวจแนวทางเพื่อการก่อสร้าง 

เทคนิคในการส ารวจแนวเส้นทาง หลักการ

ออกแบบเส้นทาง และความปลอดภัยของ

เส้นทางโค้ง การออกแบบโค้งทางราบ โค้ง

วงกลม โค้งผสม และโค้งย้อน โค้งก้นหอย โค้ง

ดิ่ง การค านวณงานดิน กราฟมวลดิน การวาง

ผังแนวเส้นทาง การก าหนดหมุดของลาด การ

ส ารวจเส้นทางเพ่ือการก่อสร้าง 

กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธาและสหกิจศึกษา 

วศย 492 โครงงานวิศวกรรมโยธา 

3(0-9-0) 

วศย 492 โครงงานวิศวกรรมโยธา 

3(0-9-0) 

-ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง 

CvE 492 Civil Engineering Project CvE 492 Civil Engineering Project 

โครงงาน/ปฏิบัติการที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ 

ของแขนงวิชาวิศวกรรมโยธาและแขนงวิชา

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงโครงร่างต้อง

ผ่านความเห็นชอบจากคณาจารย์แล้ว โดย

จะต้องท าโครงงานภายใต้การควบคุมของ

อาจารย์ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษา 

นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการด าเนินงานใน

รูปแบบเอกสารและการสอบปากเปล่า 

โครงงาน/ปฏิบัติการที่น่าสนใจในด้านต่าง ๆ 

ของแขนงวิชาวิศวกรรมโยธาและแขนงวิชา

วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงโครงร่างต้อง

ผ่านความเห็นชอบจากคณาจารย์แล้ว โดย

จะต้องท าโครงงานภายใต้การควบคุมของ

อาจารย์ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงภาคการศึกษา 

นิสิตจะต้องส่งรายงานผลการด าเนินงานใน

รูปแบบเอกสารและการสอบปากเปล่า 
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วศย 499 สหกจิศึกษา      6(0-18-0) วศย 499 สหกจิศึกษา      6(0-18-0) - แก้ไข
ค าอธบิาย

รายวิชา 

-เน้ือหาคงเดิม 

CvE 499 Co-operative Education CvE 499 Co-operative Education 

กา ร ฝึ ก ง าน ในห น่ ว ย ง าน ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง ใ น

อุตสาหกรรม หรือในหน่วยงานอื่ น  ๆ ที่

เกี่ยวข้อง โดยมีระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อย

กว่า 15 สัปดาห์ ระหว่างภาคการศึกษาที่ 9 

เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพในงานทางวิศวกรรม

โยธา  สามารถ วิ เคราะ ห์และแ ก้ ปัญหาที่

เกี่ยวข้องกบังานวิศวกรรมโยธา และน าปัญหาที่

ได้รับจากหน่วยงานที่ ฝึกมาแก้ปัญหา การ

ป รับ ตั ว ใ ห้ เ ข้ า กับก า ร เป ล่ียนแปลงขอ ง

วัฒนธรรมองค์กร และเมื่อสิ้ นสุดการฝึกงาน

นิสิตต้องส่งรายงาน และน าเสนอข้อมูล โดยมี

การวิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับระหว่างการฝึกงาน 

ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการฯ 

ที่แต่งต้ังจากภาควิชา 

การฝึกงานในหน่วยงาน  ทั้งในอุตสาหกรรม 

ห รือ ในหน่ วยงานอื่ นที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  โดย มี

ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

ระหว่างภาคการศึกษาที่ 9 เพ่ือพัฒนาทักษะ

วิชาชีพในงานทางวิศวกรรมโยธา สามารถ

วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ เกี่ ยวข้องกับงาน

วิศวกรรมโยธา และน าปัญหาที่ ไ ด้ รับจาก

หน่วยงานที่ฝึกมาแก้ปัญหา การปรับตัวให้เข้า

กับการเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร และ

เมื่อสิ้นสุดการฝึกงานนิสิตต้องส่งรายงาน และ

น าเสนอข้อมูล โดยมีการวิเคราะห์ความรู้ที่

ได้รับระหว่างการฝึกงาน ทั้งทางทฤษฎี และ

ปฏิบั ติ  ต่อคณะกรรมการฯ ที่ แ ต่ง ต้ังจาก

ภาควิชา 

กลุ่มวิชาเอกเลือก 

วศย 222 กลศาสตร์วิศวกรรม 2  

3(3-0-6) 

วศย 222 กลศาสตร์วิศวกรรม 2  

3(3-0-6) 

-แก้ไข

ค าอธบิาย

รายวิชา 
-เน้ือหาคงเดิม 

 

CvE 222 Engineering Mechanics II CvE 222 Engineering Mechanics II 

บทน าเกี่ ยวกับพลศาสตร์  คิเนมาติกของ

อนุภาค ชนิดการเคล่ือนที่ของอนุภาค จลน์

ศาสตร์ของอนุภาค กฎข้อสองของนิวตัน 

วิธีการพลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค 

คิเนมาติคของวัตถุแข็งเกร็ง การเคล่ือนที่ใน

ระนาบของวัตถุแขง็เกร็ง จลน์ศาสตร์ของวัตถุ

แขง็เกรง็ในสามมิติ การสั่นสะเทอืนเชิงกลแบบ

มีตัวหน่วงและไม่มีตัวหน่วง 

ศึกษาพลศาสตร์  คิเนมาติกของอนุภาค ชนิด

การเคล่ือนที่ของอนุภาค จลน์ศาสตร์ของ

อนุภาค กฎข้อสองของนิวตัน วิธีการพลังงาน

และโมเมนตัม ระบบอนุภาค คิเนมาติคของ

วัตถุแขง็เกร็ง การเคล่ือนที่ในระนาบของวัตถุ

แขง็เกร็ง จลน์ศาสตร์ของวัตถุแขง็เกร็งในสาม

มิติ การสั่นสะเทือนเชิงกลแบบมีตัวหน่วงและ

ไม่มีตัวหน่วง 
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วศย 291 การจัดการงานวิศวกรรม 

3(3-0-6) 

วศย 253 การบริหารโครงการทาง

วิศวกรรม   (3-0-6) 

-เปล่ียนรหัส

วิชา 

-เปล่ืยนช่ือวิชา 

 

CvE 291 Engineering Management    CvE 253 Engineering Project 

Management    

หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ การสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ หลักจิตวิทยา การบริหาร

โครงการ การวางแผนงาน การเพ่ิมผลผลิตและ

ประสิทธิภาพการท างาน การเขียนรายงานการ

ประชุม การจัดการทางด้านการเงิน การบัญชี 

การตลาด การควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์  

ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร ท า ง า น  ห ลั ก

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบ้ืองต้น และหลัก

คุณธรรมในการท างาน 

หลักการบริหารจัดการสมัยใหม่ การสร้าง

มนุษยสัมพันธ์ หลักจิตวิทยา การบริหาร

โครงการ การวางแผนงาน การเพ่ิมผลผลิตและ

ประสิทธิภาพการท างาน การเขียนรายงานการ

ประชุม การจัดการทางด้านการเงิน การบัญชี 

การตลาด การควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์  

ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร ท า ง า น  ห ลั ก

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบ้ืองต้น และหลัก

คุณธรรมในการท างาน 

วศย 408 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน

งานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-4) 

วศย 408 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ใน

งานวิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้อม 

3(2-3-4) 

-เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

-แก้ไข

ค าอธบิาย

รายวิชา 

-เน้ือหาคงเดิม 

 

CvE 408 Computer Applications for 

Civil Engineering 

CvE 408 Computer Applications for 

Civil Engineering/ 

Environmental 

การใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป (CAD) ในการเขียน

แบบก่อสร้าง โปรแกรมส าเรจ็รูปต่าง ๆ ที่ใช้ใน

ง า น วิ ศ วก ร รม โ ย ธ า / สิ่ ง แ วด ล้ อม  ก า ร

ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป การทดสอบ

ตรวจสอบผลงานจากโปรแกรม เทคโนโลยี

สารสนเทศ (IT) ที่เกี่ยวข้องกบังานวิชาชีพ การ

ฝึกปฏบัิติ 

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการเขียนแบบ

ก่อสร้าง และโปรแกรมส าเร็จรูป ที่ใช้ในงาน

วิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้

โปรแกรมส าเร็จรูป การทดสอบตรวจสอบ

ผลงานจากโปรแกรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่

เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ และฝึกปฏิบัติเขียน

แบบ 
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   วศย 409 เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน

วิศวกรรมโยธา 1(0-3-0) 

-เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ 
   CvE 409 Information Technology In 

Civil Engineering 

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เช่น 

ระบบการสื่อสาร  การสบืค้น การควบคุมระบบ

ความปลอดภัยในโครงการ น ามาประยุกต์ 

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวใน

งานด้านวิศวกรรมโยธา 

วศย 417 การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธี

แมตตริกส ์ 3(3-0-6) 

วศย 417 วิธีเมทริกซ์ส าหรับการวิเคราะห์

โครงสร้าง  3(3-0-6) 

-เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 
-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 
CvE 417 Matrix Methods in Structural 

Analysis 

CvE 417 Matrix Method for Structural 

Analysis 

การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีแรงและวิธีการ

เปล่ียนต าแหน่ง การสร้างเฟลกซิบิลิตีเมตต

ริกส์ และสติฟเนทแมตตริกส์ของโครงสร้าง 

การวิเคราะห์แรงกระท า  และการเป ล่ียน

ต าแหน่งของโครงสร้าง การใช้คอมพิวเตอร์ใน

การวิเคราะห์โครงสร้าง 

พีชคณิตของเมทริกซ์ การวิเคราะห์โครงสร้าง

ด้วยวิธีแรงและวิธีการเปล่ียนต าแหน่ง การ

สร้างเฟลกซิบิลิตีเมทริกซ์ และสติฟเนสเมท

ริกซ์ของโครงสร้าง การวิเคราะห์แรงกระท าและ

การเปล่ียนต าแหน่งของโครงสร้าง การปล่อย

เ ง่ือนไขที่ ปลายขององค์อาคาร  และการ

วิ เคราะ ห์ผลกระทบอัน ดับที่ สอง การใ ช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยวิเคราะห์

โครงสร้าง 
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วศย 418 วิ ธี ไฟ ไนท์อิ ลิ เ มนต์ ขั้ น ต้ น  

3(3-0-6) 

วศย 418 วิธไีฟไนทอ์ลิิเมนต์ขั้นต้น   

3(3-0-6) 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 
CvE 418 Introduction to Finite Element 

Method 

CvE 418 Introduction to Finite Element 

Method 

พ้ืนฐานทางด้านทฤษฎี และแนวความคิด

เกี่ยวกบัวิธไีฟไนทอ์ลิิเมนต์ การใช้วิธกีารต่าง ๆ 

ในการสร้างรูปแบบของวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ วิธี

การดิสเพลสเมนต์ วิธีการ เหวตเตดเรซซิดวล 

วิธีการวาริเอช่ัน การแก้ปัญหาความเค้นกับ

ความยืดหยุ่น ปัญหาไหลที่ ข้ึนกับเวลา การ

ประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์โครงสร้างทาง

วิศวกรรมโยธา การใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วย

ค านวณ 

พ้ืนฐานทางด้านทฤษฎี และแนวความคิด

เกี่ยวกับวิธีไฟไนทอ์ิลิเมนต์ การสร้างสมการไฟ

ไนต์อิลิเมนต์จากวิธีการตรง วิธีการแปรปัน 

และวิธีการถ่วงน ้าหนักเศษตกค้าง ฟังก์ชัน

ประมาณภายในอิลิเมนต์และการปริพันธ์อิลิ

เมนต์เมทริกซ์เชิงตัวเลข การประยุกต์วิธไีฟไนต์

อิลิเมนต์กับปัญหาของแขง็ ความร้อน และของ

ไหล การน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีพ้ืนฐาน

ของ วิธี ไฟไนต์อิ ลิ เมนต์มาแ ก้ ปัญหาทาง

วิศวกรรมโยธา  

วศย 419 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับ

วิศวกรโยธา 3(3-0-6) 

วศย 419 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม  

3(3-0-6) 

-เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 
-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 
CvE 419 Numerical Analysis for  Civil 

Engineer 

CvE 419 Engineering Analysis 

ทฤษ ฎี เ บ้ื อ ง ต้ นขอ งก า ร ค า น วณ โ ด ย ใ ช้

คอมพิวเตอร์ ค าตอบของสมการไม่เชิงเส้น 

อินเตอร์โปเลชันและการประมาณค่า การขยาย

อนุพันธ์และการอินทิเกรด สมการ ดิฟเฟอร

เรนเชียล การค านวณโดยใช้เมตริก และค าตอบ

ของระบบของสมการเชิงเส้น 

การประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้องกับ

การประมาณ การประมาณค่าทั้งในและนอก

ช่วง ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและ

อนุพันธ์ย่อยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางวิศวกรรม

โยธา การวิเคราะห์การถดถอย การหาค่าที่

เ หม า ะสม  และก า รปร ะ ยุกต์ โ ป รแกรม

คอมพิวเตอร์เพ่ือการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม

โยธาด้วยวิธปีระมาณ 
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วศย 422 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง 

3(3-0-6) 

วศย 422 การออกแบบคอนกรีตอดัแรง 

3(3-0-6) 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 422 Prestressed Concrete Design CvE 422 Prestressed Concrete Design 

หลักการขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง 

คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานคอนกรีตอัดแรง 

ระบบการอัดแรง ข้อก าหนดเกี่ยวกับหน่วยแรง

ที่ยอมให้ส าหรับวัสดุ การวิเคราะห์หน่วยแรงที่

เกิดขึ้ นในคานคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะห์

และออกแบบหน้าตัดเพ่ือต้านโมเมนต์ดัด แรง

เฉือนการแอ่นตัวของคานในช่วงน า้หนักบรรทุก

ปกติ การสญูเสยีแรงอดัในคานคอนกรีตอดัแรง 

ก าลังประลัยของงาน การออกแบบคานชนิด

คอมโพสิต แผ่นพ้ืนส าเร็จรูป การออกแบบ

เสาเขม็ คานแบบต่อเน่ือง 

หลักการขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง 

คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในงานคอนกรีตอัดแรง 

ระบบการอัดแรง ข้อก าหนดเกี่ยวกับหน่วยแรง

ที่ยอมให้ส าหรับวัสดุ การวิเคราะห์หน่วยแรง

และการออกแบบหน้าตัดที่ ณ สภาวะใช้งาน 

การตรวจสอบความปลอดภัย ณ สภาวะประลัย 

การวิเคราะห์การแอ่นตัวของคานการสูญเสีย

แรงอัดในคานคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะห์

และออกแบบโครงสร้างต่อเน่ือง การออกแบบ

คานเชิงประกอบ แผ่นพ้ืนส า เร็จ รูป การ

ออกแบบเสาเขม็ และแผ่นพ้ืนไร้คานอดัแรง 

   วศย 427 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบ้ืองต้น   
(3-0-6) 

-เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ 

   CvE 427 Introduction to Earthquake 

Engineering 

 แนวคิดพ้ืนฐานในการออกแบบโครงสร้างที่

ทนทานต่อแผ่นดินไหว การส ารวจแผ่นดินไหว 

ก า รปร ะ เมิ น ค่ า อั ต ร าคว าม รุ นแร ง ขอ ง

แผ่นดินไหว รูปแบบของแผ่นดินไหว ความ

รุนแรงและผลต่ออาคาร การตอบสนองของแรง

แผ่นดินไหว การออกแบบต้านทานแผ่นดินไหว

โดยวิธีแรงสถิตย์เทียบเท่า หลักการประเมิน

ความแขง็แรงของอาคาร 
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วศย 428 โครงสร้างคอนกรีตส าเรจ็รูป 

3(3-0-6) 

วศย 428 โครงสร้างคอนกรีตส าเรจ็รูป 

3(3-0-6) 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 428 Precast Concrete Structures CvE 428 Precast Concrete Structures 

ความหมายของคอนกรีตส าเร็จรูป วัสดุที่ใช้ใน

งานหลังส าเรจ็ การวิเคราะห์โครงสร้างส าเรจ็รูป 

แบบโครงข้อแขง็ ช้ินส่วนหลังส าเร็จ ประเภท 

พ้ืน คาน เสา รอยต่อ ของโครงสร้างคอนกรีต

ส าเรจ็รูป 

ความหมายของคอนกรีตส าเร็จรูป วัสดุที่ใช้ใน

งานคอนกรีตส าเร็จรูปประเภทการก่อสร้าง

โครงสร้างคอนกรีตส าเรจ็รูป การขึ้นรูป การหล่อ 

การจัดส่ง และการประกอบโครงสร้างคอนกรีต

ส าเร็จรูป การวิเคราะห์โครงสร้างคอนกรีต

ส าเร็จรูป การออกแบบคานและโครงข้อแข็ง

คอนกรีตส าเร็จรูปการบ ารุงรักษาโครงสร้าง

คอนกรีตส าเรจ็รูป 

วศย 433 วิศวกรรมฐานรากขั้นสงู  

3(3-0-6    

วศย 433 ปฐพีกลศาสตร์ประยุกต์ 

3(3-0-6) 

-เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 433 Advanced Foundation 

Engineering 

CvE 433 Applied Soil Mechanics 

ศึกษาการส ารวจและทดสอบดินทั้งในสนาม

และห้องปฏิบัติการโดยวิธีพิเศษ แตกต่างจาก

การทดสอบทั่วไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ดีข้ึนในการ

ออกแบบฐานราก รวมถึงการติดตั้งเคร่ืองมือ

วัด เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของดินโดยละเอียด 

วิ เคร า ะ ห์คว ามลาดเอี ย ง โดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การแก้ไขความลาดที่ไม่ม่ันคง 

การออกแบบเสาเขม็เพ่ือรับแรงด้านข้าง การ

วิเคราะห์ก าลังประลัยของเสาเข็ม เทคนิคใน

การปรับปรุงคุณภาพดินต่าง ๆ การระบายน า้

ในแนวดิ่ง การให้น า้หนัก 

คุณสมบัติของดิน สภาวะยืดหยุ่นและพลาสติก

ของดิน หน่วยแรงต่างๆในดินการอัดตัวคายน า้ 

ก าลังเฉือนของดิน การประยุกต์ทฤษฎีปฐพี

กลศาสตร์ส าหรับงานฐานรากตื้ น และฐานราก

ลึก ประยุกต์ทฤษฎีแรงดันดินทางข้างและ

ก าแพงกันดิน การประยุกต์ทฤษฎีการซึมได้และ

การไหล การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน

การแก้ปัญหาทางปฐพีกลศาสตร์ 
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   วศย 434 การออกแบบฐานรากขั้นสงู  3(3-

0-6) 

-เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ 

   CvE 434 Advanced Foundation Design 

 หลักการออกแบบฐานราก การค านวณขนาดและ

ปริมาณเหล็กเสริมในฐานรากของโครงสร้าง

ประเภทต่างๆ ฐานรากร่วม ฐานรากแพขนาด

ให ญ่  ฐ า น ร า กอ าค า ร สู ง ฐ า น ร า ก เ ส า ส ง

ไฟฟ้าแรงสงู ฐานรากสะพาน ฐานรากอาคารทาง

ชลศาสตร์การประยุกต์ใช้โปรแกรมวิเคราะห์

โครงสร้างส าเรจ็รูปในการแก้ปัญหาการวิเคราะห์

ฐานราก ฐานรากบนดินพิเศษ การแก้ปัญหาฐาน

รากเย้ืองศูนย์ การออกแบบฐานรากด้วยวิธีท่อน

อดัและเส้นยึดโยง 

วศย 435 การวิเคราะห์และออกแบบ

โครงสร้างดิน 3(3-0-6) 

วศย 435 การวิเคราะห์และออกแบบ

โครงสร้างดิน 3(3-0-6) 

-ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง 

CvE 435 Analysis and Design of Earth 

Structures 

CvE 435 Analysis and Design of Earth 

Structures 

คุณลักษณะของโครงสร้างที่ ใช้ดินเป็นวัสดุ

ก่อสร้าง การส ารวจและทดสอบสมบัติของดิน

เพ่ือการออกแบบ การวิเคราะห์ความม่ันคงของ

ลาดดิน การวิเคราะห์การไหลซึมของน ้าและ

ความดันในระหว่างการก่อสร้างและใช้งาน การ

ออกแบบเชิงลาดและบ่อขุด การวิเคราะห์การ

ทรุดตัว การออกแบบเสริมความแข็งแรงของ

ดิน การก่อสร้างและควบคุมงานสนาม 

คุณลักษณะของโครงสร้างที่ ใ ช้ ดินเป็นวัสดุ

ก่อสร้าง การส ารวจและทดสอบสมบัติของดิน

เพ่ือการออกแบบ การวิเคราะห์ความมั่นคงของ

ลาดดิน การวิเคราะห์การไหลซึมของน ้าและ

ความดันในระหว่างการก่อสร้างและใช้งาน การ

ออกแบบเชิงลาดและบ่อขุด การวิเคราะห์การ

ทรุดตัว การออกแบบเสริมความแขง็แรงของดิน 

การก่อสร้างและควบคุมงานสนาม 

วศย 438 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงาน

วิศวกรรมปฐพี   3(3-0-6) 

วศย 438 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงาน

วิศวกรรมปฐพี   3(3-0-6) 

-ปรับเน้ือหา

รายวิชา 

CvE 438 Computer Applications in 

Geotechnical Engineering 

CvE 438 Computer Applications in 

Geotechnical Engineering 

การแก้ปัญหาในทางวิศวกรรมปฐพี ระเบียบวิธี

เชิงตัวเลข การวิเคราะห์ช้ินประกอบอนัตะ การ

ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และ

ออกแบบด้านวิศวกรรมปฐพี 

การแก้ปัญหาในทางวิศวกรรมปฐพี ระเบียบวิธี

เชิงตัวเลข การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ

วิเคราะห์และออกแบบด้านวิศวกรรมปฐพี 
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วศย 439 หลักการกลศาสตร์ของหินและ

งานอุโมงค์    3(3-0-6) 

วศย 439 หลักการกลศาสตร์ของหินและงาน

อุโมงค ์   3(3-0-6) 

-ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง 

CvE 439 Principles of Rock Mechanics 

and Tunneling 

CvE 439 Principles of Rock Mechanics 

and Tunneling 

การจ าแนกประเภทของหิน สมบัติทางกายภาพ 

สมบัติทางวิศวกรรมและความแขง็แรงของหิน

อุโมงค์ และความเค้นรอบอุโมงค์ การหาสมบัติ

ทางกายภาพ และสมบัติทางวิศวกรรมของหิน

ในห้องปฏบัิติการ 

การจ าแนกประเภทของหิน สมบัติทางกายภาพ 

สมบัติทางวิศวกรรมและความแข็งแรงของหิน

อุโมงค์ และหน่วยแรงรอบอุโมงค์ การหาสมบัติ

ทางกายภาพ และสมบัติทางวิศวกรรมของหินใน

ห้องปฏบัิติการ 

   วศย 441 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ

วิศวกรแหล่งน า้  3(2-3-4) 

-เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ 

   CvE 441 Computer Software for Water 

Resource Engineering 

 การจ าแนกประเภทของหิน สมบัติทางกายภาพ 

สมบัติทางวิศวกรรมและความแขง็แรงของหิน

อุโมงค์ และหน่วยแรงรอบอุโมงค์ การหาสมบัติ

ทางกายภาพ และสมบัติทางวิศวกรรมของหิน

ในห้องปฏบัิติการ 

   วศย 444 วิศวกรรมแหล่งน า้และการจัดการ    

3(3-0-6) 

-เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ 

    CvE 444 Water Resource Engineering 

and Management 

 การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ระบบลุ่มน า้

ของโครงการด้วยแบบจ าลอง การออกแบบ

ขั้นต้นขององค์ประกอบของโครงการ หลักการ

ใช้น า้ กฎหมายการใช้น า้ การประยุกต์ หลักการ

อุทกวิทยา ชลศาสตร์ และทฤษฎีโครงสร้าง ใน

การออกแบบอาคารชลศาสตร์ อ่างเกบ็น า้ เขื่อน 

ทางระบายน ้าล้น ประตูน ้า  อาคารบังคับน ้า  

การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การบริหารน า้

ในระบบลุ่มน า้ด้วยแบบจ าลอง เส้นโค้งกฎการ

ปฏบัิติงานอ่างเกบ็น า้ การท ารายงาน การศึกษา

กรณีเฉพาะ     
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   วศย 445 การออกแบบเขื่อนขนาดเลก็ 

3(3-0-6) 

-เพ่ิมรายวิชา

ใหม่ 

    CvE 445 Design of Small Dam 

 หลักการออกแบบเขื่ อนขนาดเล็ก ประเภท

เขื่อนดิน เขื่อนหินทิ้ ง เขื่อนคอนกรีตขนาดเลก็ 

ฝายน ้า ล้นชนิดต่างๆ ข้อพิจารณาในการ

ออกแบบต่างๆ เช่น การส ารวจภมูิประเทศ การ

ส ารวจธรณีฐานราก การส ารวจอุทกวิทยา ชล

ศาสตร์ของแม่น า้ และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น 

 

วศย 454 สญัญาข้อก าหนดและประมาณ

การก่อสร้าง     3(3-0-6) 

วศย 454 สญัญาข้อก าหนดและประมาณ

ราคา     3(3-0-6) 

-เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

CvE 454 Contract, Specification and Cost 

Estimation 

CvE 454 Contract, Specification and Cost 

Estimation 

การค านวณ และประมาณการค่าก่อสร้างจาก

แบบก่อสร้างในด้านเงิน งาน เวลา และวัสดุ เพ่ือ

สามารถน ามาวิเคราะห์วางแผน เพ่ือการก่อสร้าง 

การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

องค์อาคารและงานงานทางด้านวิศวกรรมโยธา

ต่าง ๆ เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง

ต่างๆ รูปแบบและขั้นตอนการประมูลในงาน

ก่อสร้าง ข้อก าหนดสัญญาจ้างแบบต่าง ๆ การ

ท าสัญญาเพ่ือการก่อสร้าง การประกันภัยและ

เสี่ยงภัย ข้ันตอนการด าเนินการตามสญัญา 

การค านวณ และประมาณการค่าก่อสร้างจาก

แบบก่อสร้างในด้านเงิน งาน เวลา และวัสดุ เพ่ือ

สามารถน ามาวิเคราะห์วางแผน เพ่ือการก่อสร้าง 

การก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

องค์อาคารและงานงานทางด้านวิศวกรรมโยธา

ต่าง ๆ เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง

ต่างๆ รูปแบบและขั้นตอนการประมูลในงาน

ก่อสร้าง ข้อก าหนดสัญญาจ้างแบบต่าง ๆ การ

ท าสัญญาเพ่ือการก่อสร้าง การประกันภัยและ

เสี่ยงภัย ข้ันตอนการด าเนินการตามสญัญา 

วศย 455 การจัดการความปลอดภัยในงาน

ก่อสร้าง  3(3-0-6) 

วศย 455 การจัดการความปลอดภัยในงาน

ก่อสร้าง  3(3-0-6) 

-ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง 

CvE 455 Construction Safety 

Management 

CvE 455 Construction Safety Management 

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สาเหตุและวิธี

ป้องกันอุบัติเหตุ สถิติความปลอดภัย หลักการ

จัดการความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย จิตวิทยาความปลอดภัยเบ้ืองต้น 

วิศวกรรมความปลอดภัยในก่อสร้าง การ

ประกนัภัยในการก่อสร้าง 

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สาเหตุและวิธี

ป้องกันอุบัติเหตุ สถิติความปลอดภัย หลักการ

จัดการความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย จิตวิทยาความปลอดภัยเบ้ืองต้น 

วิศวกรรมความปลอดภัยในก่อสร้าง การ

ประกนัภัยในการก่อสร้าง 
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วศย 456 การบริหารจัดการสาธารณภยั

เบ้ืองต้น  3(3-0-6) 

วศย 456 การบริหารจัดการสาธารณภยั

เบ้ืองต้น  3(3-0-6) 

-เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

CvE 456 Fundamental in Disaster 

Management 

CvE 456 Fundamental of Public Hazard 

Management 

สาธารณภัยและสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายอย่างรุนแรง บทบาทของวิศวกรกับการ

ป้องกัน บรรเทา และการบริหารจัดการสาธารณ

ภัย โดยเฉพาะการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

สาธารณภัยและสาธารณภัยที่ก่อให้เกิดความ

เสียหายอย่างรุนแรง บทบาทของวิศวกรกับการ

ป้องกัน บรรเทา และการบริหารจัดการสาธารณ

ภัย โดยเฉพาะการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 

วศย 464 โฟโตแกรมเมตรี  3(3-0-6) วศย 464 โฟโตแกรมเมตรี  3(3-0-6) -ปรับเน้ือหา

รายวิชา CvE 464 Photogrammetry CvE 464 Photogrammetry 

หลักเกณฑ์ของเซนทรัลโปรเจคชัน เรขาคณิต

ภายในของกล้องถ่ายภาพ ภาพถ่ายหลักเกณฑ์

ของแสง การปรับภาพถ่ายเ ข้าหากัน การ

มองเห็นภาพสามมิติ  การเกิดพาราแลกซ์ 

เรขาคณิตของภาพถ่าย เรขาคณิตของภาพสเตอ

ริโอแพร์ ทฤษฎี และการปฏิบัติให้เกิดภาพสาม

มิติ เคร่ืองมือในการเขียนแผนที่จากภาพถ่าย 

ภาพถ่ายทั้งทางภาคพ้ืนดินและทางอากาศ 

หลักการพ้ืนฐานในงานภาพถ่ายทางอากาศ 

กล้องและการถ่ายภาพ การวางแผนการบิน 

เรขาคณิตของภาพถ่าย วิธีการถ่ายภาพทาง

อากาศ การปรับภาพถ่ายเข้าหากัน การปรับแก้

ภาพถ่ายทางอากาศ การสร้างภาพฉายออร์โธ

กราฟฟิค การพิมพ์ภาพสเตอริโอ 

วศย 466 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์  

3(2-3-4 

วศย 466 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ในงาน

วิศวกรรมโยธา  3(2-3-4) 

-เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

CvE 466 Geographic Information System CvE 466 Geographic Information 

Systemin Civil Engineering 

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดระบบข้อมูล

ภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจทาง

วิศวกรรมโยธา และการน าเสนอผลในรูปแบบ

ของรายงานและแผนที่อย่างสมบูรณ์   

การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดระบบข้อมูล

ภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจทาง

วิศวกรรมโยธา และการน าเสนอผลในรูปแบบ

ของรายงานและแผนที่อย่างสมบูรณ์   
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วศย 473 วิศวกรรมการขนส่ง  3(3-0-6) วศย 473 วิศวกรรมการขนส่ง  3(3-0-6) -ปรับเน้ือหา

รายวิชา CvE 473 Transportation Engineering CvE 473 Transportation Engineering 

การออกแบบและวางแผนระบบขนส่งทางบก 

ทางทะเล ทางเรือ ทางอากาศ และโดยท่อ และ

สิ่งก่อสร้างอุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

ในการขนส่ง ระบบจราจร การพิจารณาทางเลือก 

ข้อพิจารณาทางด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุน 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ และกายภาพ 

การออกแบบ การวางแผน และ การประเมิน

ระบบขนส่งประเภทต่างๆ เช่น ทางถนน ทางราง 

ทางน ้า ทางอากาศ ทางท่อ และการออกแบบ

สิ่งก่อสร้างอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการ

ขนส่ง วิ เคราะห์ระบบจราจร การพิจารณา

ทางเลือก ข้อพิจารณาทางด้านความคุ้มค่าด้าน

เศรษฐศาสตร์การขนส่ง การศึกษาแบบจ าลอง

ด้านการขนส่ง เพ่ือใช้ในการวางแผนงานด้าน

วิศวกรรมการขนส่ง 

วศย 474 การออกแบบผิวทาง  3(3-0-6) วศย 474 การออกแบบผิวทาง  3(3-0-6) -ปรับเน้ือหา

รายวิชา CvE 474 Pavement Design CvE 474 Pavement Design 

การออกแบบผิวทางแบบแข็ง และยืดหยุ่น 

พฤติกรรมของผิวทางภายใต้พฤติกรรม ที่

เคล่ือนที่ วัสดุในการสร้างผิวทาง วิธีการก่อสร้าง 

รอยต่อแผ่นทาง ความล่ืน การบ ารุงรักษาผิวทาง 

หลักการการออกแบบผิวทางส าหรับทางหลวง

และผิวทางส าหรับสนามบิน รวมทั้ งศึกษา

ประเภทของผิวทาง น ้าหนักที่กระท าต่อผิวทาง

จากยวดยาน  และ แรงกระท าที่เกดิข้ึนในผิวทาง

แบบ ยืดห ยุ่ น แล ะแบบแ ข็ ง  ซ่ึ ง ค า นึ ง ถึ ง

คุณลักษณะและองค์ประกอบผิวทาง และวิธีการ

ออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและแบบแข็งที่

เหมาะสม ส าหรับทางหลวง และสนามบิน รวม

ไปถึงการออกแบบระบบการระบายน ้า วิธีการ

ก่อสร้าง รอยต่อแผ่นทาง ความล่ืน และ การ

บ ารุงรักษาผิวทาง 

   วศย 475 เทคโนโลยีแอสฟัลท ์ 3(3-0-6) -เพ่ิมรายวิชา

ใหม่    CvE 475 Asphalt Technology 

 ส่วนประกอบของแอสฟัลท์ กรรมวิธีการต่างๆ 

การใช้แอสฟัลท์ท าผิวทาง วิธีการท าผิวทางแอส

ฟัลท์แบบต่างๆ คุณสมบัติและการทดสอบ 

ข้อก าหนดคุณลักษณะ ชนิดของมวลรวมการ

ออกแบบผสม การผลิตและควบคุมการก่อสร้าง

คอนกรีตแอสฟัลท ์
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วศย 480 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

3(3-0-6) 

วศย 480 ระบบสิ่งแวดล้อมและการจัดการ

3(3-0-6) 

-ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง 

CvE 480 Environmental System and 

Management 

CvE 480 Environmental System and 

Management 

ความเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของ

ระบบสิ่งแวดล้อมในเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อโครงการพัฒนา

พ้ืนที่  โครงการทางวิศวกรรมต่าง ๆ การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์

ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม และแนวทางการ

ป้องกันแก้ไข การจัดการด้านความปลอดภัย 

นโยบายทางด้านสิ่ งแวดล้อม ระเบียบข้อ

กฎหมายสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง โครงสร้าง และ

บทบาทขององค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องใน

งานสิ่งแวดล้อม การส ารวจความคิดเหน็ การท า

ประชาพิจารณ์ การจัดท ารายงาน เศรษฐศาสตร์

สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น กรณีศึกษา 

ความเช่ือมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของ

ระบบสิ่งแวดล้อมในเชิงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อโครงการพัฒนา

พ้ืนที่  โครงการทางวิศวกรรมต่าง ๆ การ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์

ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม และแนวทางการ

ป้องกันแก้ไข การจัดการด้านความปลอดภัย 

นโยบายทางด้ านสิ่ งแวดล้อม ระ เ บียบข้อ

กฎหมายสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง โครงสร้าง และ

บทบาทขององค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องใน

งานสิ่งแวดล้อม การส ารวจความคิดเหน็ การท า

ประชาพิจารณ์ การจัดท ารายงาน เศรษฐศาสตร์

สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น กรณีศึกษา 

วศย 481 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล  

3(3-0-6) 

วศย 481 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล  

3(3-0-6) 

-ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง 

CvE 481 Water Supply and Sanitary 

Engineering 

CvE 481 Water Supply and Sanitary 

Engineering 

การประมาณปริมาณน า้ใช้และน า้ทิ้ง คุณภาพน า้

และมาตรฐานน า้กนิน า้ใช้ แหล่งน า้ และการส่ง

น า้ การออกแบบโรงประปา การออกแบบระบบ

แจกจ่ายน า้โดยทอ่ และเคร่ืองสบูน า้ การเดินทอ่

ภายในอาคาร การออกแบบระบบทอ่ระบายน า้

ทิ้งและน า้เสยี การสขุาภิบาลชุมชน โรงงาน 

อาคาร การออกแบบระบบรวบรวมและบ าบัดน า้

เสยี 

การประมาณปริมาณน า้ใช้และน า้ทิ้ง คุณภาพน า้

และมาตรฐานน า้กนิน า้ใช้ แหล่งน า้ และการส่ง

น า้ การออกแบบโรงประปา การออกแบบระบบ

แจกจ่ายน า้โดยทอ่ และเคร่ืองสบูน า้ การเดินทอ่

ภายในอาคาร การออกแบบระบบทอ่ระบายน า้

ทิ้งและน า้เสยี การสขุาภิบาลชุมชน โรงงาน 

อาคาร การออกแบบระบบรวบรวมและบ าบัดน า้

เสยี 
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วศย 482 การจัดการขยะและของเสีย  

3(3-0-6) 

วศย 482 การจัดการขยะและของเสีย  

3(3-0-6) 

-เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

-แก้ไข

ค าอธบิาย

รายวิชา 

-เน้ือหาคงเดิม 

CvE 482 Solid Waste and Hazardous 

Waste Management Engineering 

CvE 482 Solid Waste and Hazardous 

Waste Management  

ลักษณะทางกายภาพและเคมีของขยะ และของ

เสียอันตราย ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และ

กา๊ซ ระบบเกบ็และขนถ่าย การจัดการเบ้ืองต้น 

กระบวนการก าจัดวิธีต่าง ๆ วิธีทางธรรมชาติ  

การฝังกลบ การเผา การหมัก การลดปริมาตร 

และขนาด การคัดแยกองค์ประกอบของขยะ 

การน ามา ใ ช้ ใหม่  ห ลัก เกณฑ์  ข้อก าหนด 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะทางกายภาพและเคมีของขยะ และของ

เสียอันตราย ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และ

กา๊ซ ระบบเกบ็และขนถ่าย การจัดการเบ้ืองต้น 

วิธีการและกระบวนการก าจัด วิธีทางธรรมชาติ 

การฝังกลบ การเผา การหมัก การลดปริมาตร 

และขนาด การคัดแยกองค์ประกอบของขยะ การ

น ามาใช้ใหม่ หลักเกณฑ์ ข้อก าหนด กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

วศย 483 การออกแบบระบบบ าบัดน า้เสยี 

3(3-0-6)  

วศย 483 การออกแบบทางวิศวกรรมน า้เสยี 

3(3-0-6)  

-เปล่ียนช่ือ

รายวิชา 

-แก้ไข

ค าอธบิาย

รายวิชา 

-เน้ือหาคงเดิม 

CvE 483 Wastewater Engineering Design CvE 483 Wastewater Engineering Design 

ลักษณะของน า้เสียจากแหล่งต่าง ๆ มาตรฐานน า้

ทิ้ ง หลักเกณฑ์ในการเลือกระบบบ าบัดน ้าเสีย

แบบต่าง ๆ ระบบแยกด้วยตะแกรง ถังตะกอน 

และระบบเติมอากาศ  แบบ เ ล้ียงตะกอน 

จุลินทรีย์ และระบบบ่อเติมอากาศ แบบถังกรอง

ชีวภาพ ระบบบ่อผึ่ง ระบบแผ่น สัมผัสชีวภาพ 

การออกแบบระบบบ่อ ระบบบ าบัดด้วยวิธีทาง

ธรรมชาติ รวบรวมน า้เสียและน า้จากท่อระบาย

น ้าฝน การบ าบัดตะกอน และการจัดการน ้าทิ้ ง

จ า ก ร ะบบบ า บั ด  ก า รบ า บั ดน ้ า เ สี ย จ า ก

อุตสาหกรรมเบ้ืองต้น 

ลักษณะของน ้าเสีย มาตรฐานน ้าทิ้ ง หลักเกณฑ์

ในการเลือกระบบบ าบัดน า้เสีย  ระบบแยกด้วย

ตะแกรง ถังตะกอน และระบบเติมอากาศ แบบ

เล้ียงตะกอน จุลินทรีย์ และระบบบ่อเติมอากาศ 

แบบถังกรองชีวภาพ ระบบบ่อผึ่ง ระบบแผ่น 

สัมผัสชีวภาพ การออกแบบระบบบ่อ ระบบ

บ าบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติ รวบรวมน า้เสียและ

น ้าจากท่อระบายน า้ฝน การบ าบัดตะกอน และ

การจัดการน ้าทิ้ งจากระบบบ าบัด การบ าบัดน า้

เสยีจากอุตสาหกรรมเบ้ืองต้น 

วศย 487 การออกแบบระบบฝังกลบ  

3(3-0-6) 

วศย 487 การออกแบบระบบฝังกลบ  

3(3-0-6) 

-ไม่มีการ

เปล่ียนแปลง 

CvE 487 Landfill Design         CvE 487 Landfill Design         

หลักการออกแบบบ่อฝังกลบขยะอย่างถูก

สขุลักษณะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่มีระบบ

ป้องกนัซึมของน า้ชะขยะ มีระบบรวบรวมและ

บ าบัดน า้ชะขยะ มีระบบระบายกา๊ซ รวมถึงความ

เสถียรของคันดิน 

หลักการออกแบบบ่อฝังกลบขยะอย่างถูก

สขุลักษณะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ที่มีระบบ

ป้องกนัซึมของน า้ชะขยะ มีระบบรวบรวมและ

บ าบัดน า้ชะขยะ มีระบบระบายกา๊ซ รวมถึงความ

เสถียรของคันดิน 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตามขอ้บงัคบัของสภาวิศวกร  

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

(หลกัสูตรปรบัปรุง 2560) 

ล าดบั เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร เนื้ อหารายวิชาทีข่อเทียบ 

1 หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์    

 วิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 9 

หน่วยกติ) 

 

 Vector algebra in three dimensions; limit, 

continuity, differentiation and integration of 

real-valued and vector-valued functions of a 

real variable and their applications; techniques 

of integration; introduction to line integrals; 

improper integrals. Applications of derivative; 

indeterminate forms; introduction to 

differential equations and their applications; 

mathematical induction; sequences and series 

of numbers; Taylor series expansions of 

elementary functions; numerical integration; 

polar coordinates; calculus of real-valued 

functions of two variables. Lines; planes; and 

surfaces in three-dimensional space; calculus 

of real-valued functions of several variables 

and its applications. 

MA 114  General Mathematics      4(4-0-8) 

คุณสมบัติ ของร ะบบจ านวนและอุ ป นั ย เ ชิ ง

คณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกัดฉาก

และพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเน่ือง การหา

อนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการ

ประยุกต์ การหาปริพันธเ์ชิงตัวเลข ปริพันธแ์บบไม่

ตรงแบบ รูปแบบยังไม่ก าหนด ล าดับและอนุกรม 

การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังกชั์นมูลฐาน 

 

CvE 102 Calculus for Civil and Environmental 

Engineering I             3(3-0-6) 

เรขาคณิตวิเคราะห์ในแคลคูลัส ปริภมูิสามมิติ และ

เวคเตอร์ ฟังกชั์นค่าเวคเตอร์ อนุพันธย่์อย ปริพันธ์

หลายช้ัน สมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้น สถิติและ

ความน่าจะเป็นส าหรับวิศวกรรมโยธาเบื้องต้น 

 

CvE 203Calculus for Civil and Environmental 

Engineering II          3(3-0-6) 

สนามเวคเตอร์ แคลคูลัสของเวคเตอร์ พีชคณิต

ของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น และการก าจัด

แบบเกาส์ อิสระเชิงเส้น และปริภูมิเวคเตอร์ ดี

เทอร์มิแนนต์ และกฎของคราเมอร์ เมทริกซ์ผกผัน 

และการก าจัดแบบเกาส์-จอร์แดน ค่าเจาะจง และ

เวคเตอร์เจาะจง เมทริกซ์ตั้งฉาก และวิธีการแนว

ทแยง 
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 วิชาพ้ืนฐานทางฟิสกิส ์(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ)  

 Mechanics of particles and rigid bodies; 

properties of matter; fluid mechanics; heat; 

vibrations and waves; elements of 

electromagnetism. A. C. circuits; fundamental 

electronics; optics; modern physics. 

PY 101 Introductory Physics I       3(3-0-6) 

เวคเตอร์ แรงและการเคล่ือนที่ สนามโน้มถ่วง โม

เมนตัมและพลังงาน การเค ล่ือนที่ แบบหมุน 

กลศาสตร์ของระบบอนุภาคและวัตถุแขง็เกรง็ การ

เคล่ือนที่แบบสั่น สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของ

ไหล การเคล่ือนที่แบบคล่ืน เสยีงความร้อนและอุณ

หพลศาสตร์ 
 

PY 181 Introductory Physics Laboratory I       

1(0-3-0) 

ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่ เกี่ยวข้องกับหลักการวัด

พ้ืนฐาน ค่าความคลาดเคล่ือน และเลขนัยส าคัญ, 

กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งและสภาพยืดหยุ่น , 

กลศาสตร์ของไหล, อุณหพลศาสตร์, การเคล่ือนที่

แบบกวัดแกว่งและปรากฎการณ์คล่ืน, และทัศน

ศาสตร์เบ้ืองต้น 

 

PY 102 Introductory Physics II      3(3-0-6)  

ส น า ม ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ อั น ต ร กิ ริ ย า ท า ง ไ ฟ ฟ้ า 

สนามแม่เหล็กและอันตรกิ ริ ยาทางแม่ เหล็ก 

สนามแม่เหลก็และสนามไฟฟ้าที่ข้ึนกับเวลา ไฟฟ้า

กระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ อิเลก็ทรอนิกส์ แสง 

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม นิวเคลียร์

ฟิสกิส ์

 

PY 182 Introductory Physics Laboratory II     

1(0-3-0) 

ปฏิบัติการทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับหลักการและ

การใ ช้งานเค ร่ืองมือ วัดทางไฟฟ้า เ บ้ือง ต้น , 

ปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าและแม่เหล็ก, วงจรไฟฟ้า

กระแสตรงและกระแสสลับ, อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์

สารกึ่งตัวน าพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ 
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 วิชาพ้ืนฐานทางเคมี (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ)  

 Stoichiometry and basis of the atomic theory; 

properties of gas, liquid, solid and solution; 

chemical equilibrium; ionic equilibrium; 

chemical kinetic; electronic structures of 

atoms; chemical bonds; periodic properties; 

representative elements; nonmetal and 

transition metals. 

CH 103 General Chemistry           3(3-0-6) 

ศึกษาพ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสร้าง

อะตอม ปริมาณสมัพันธ ์สมบัติแกส๊ ของเหลว และ

สารละลาย ของแข็ง สมดุลเคมี สมดุลไอออน 

จลนพลศาสตร์เคมี พันธะเคมี ตารางธาตุ และ

แนวโน้มของสมบัติของธาตุ ธาตุเรพพรีเซนเตติฟ 

อโลหะ และธาตุทรานซิชัน 
 

CH 193 General Chemistry Laboratory           

1(0-3-1) 

ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการทดลองและ

วิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัว

ของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียง

อนุภาคในของแข็ง สมดุลเคมี  อินดิ เคเตอร์  

จลนพลศาสตร์เคมีการวิเคราะห์คุณภาพไอออน

บวกและไอออนลบ 
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2 หมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 

(ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกติ) 

 

2.1 Engineering Drawing ME 109 Engineering Drawing        3(2-3-4) 

 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. 

ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ มาตรฐานใน

งานเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรและตัวเลข 

เรขาคณิตประยุกต์ ภาพฉายออร์โธกราฟฟิก การ

เขียนภาพออร์โธกราฟฟิกและการเขียนภาพสาม

มิติ การก าหนดขนาดและความคลาดเคล่ือน ภาพ

ตัด มุมมองช่วยและแผ่นคล่ี การเขียนภาพร่าง 

เกลียว สลักเกลียวและแป้นเกลียว สัญลักษณ์ใน

งานเขียนแบบ การเขียนแบบรายละเอียดและการ

ป ร ะ ก อ บ ช้ิ น ส่ ว น  ก า ร เ ขี ย น แ บ บ โ ด ย ใ ช้

คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นต้น 

2.2 Engineering Mechanics 

Force systems; resultant; equilibrium; fluid 

statics; kinematics and kinetics of 

particles and rigid bodies; Newton’s second 

law of motion; work and energy, impulse and 

momentum. 
     หรือ Statics : Force systems; resultant; 

equilibrium; friction; principle of virtual 

work, and stability, Introduction to dynamics. 

CvE 211 Engineering Mechanic I   3(3-0-6) 

ศึกษาพ้ืนฐานของวิชากลศาสตร์ ระบบแรงในสอง

มิติและสามมิติการหาแรงลัพธ์หลักการสมดุลใน

สองมิติและสามมิติของอนุภาคและวัตถุแขง็เกร็ง

โครงสร้าง ศูนย์กลางมวลและเซน็ทรอยด์ โมเมนต์

ความเฉ่ือย แรงภายในคาน สถิตศาสตร์ของไหล

ความ เสี ยดทาน  ห ลักของงาน เสมื อนและ

เสถียรภาพพลศาสตร์เบ้ืองต้น 

2.3 Engineering Materials 

Study of relationship between structures, 

properties, production processes and 

applications of main groups of engineering 

materials i.e. metals, polymers, ceramics and 

composites; mechanical properties and 

materials degradation. 

InE 222 Engineering Materials       3(3-0-6) 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ  

กระบวนการผลิต และ+การน าไปใช้งานของวัสดุ

วิศวกรรมกลุ่มหลัก ประกอบด้วย โลหะ โพลิเมอร์ 

เซรามิกส์ และวัสดุคอมโพสิต คุณสมบัติทางกล

ของวัสดุ การเปล่ียนแปลงและเสื่อมสภาพของวัสดุ 
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2.4 Computer Programming 
Computer concepts; computer components; 

Hardware and software interaction; Current 

programming language; Programming 

practices. 

EE 170 Computer Programming     3(2-3-4) 

แ น ว คิ ด พ้ื น ฐ า น ข อ ง ร ะ บบ ค อม พิ ว เ ต อ ร์  

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอ ร์   การ

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  การ

เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาที่ ใ ช้ใน

ปัจจุบัน  ฝึกปฏิบัติส าหรับการเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

2.5 Applied Mathematics / Differential Equations 

Applied Mathematics 

Linear algebra; introduction to the theory of 

approximations; solution of algebraic and 

transcendental equations; solutions of linear 

systems; first and second order differential 

equations; Fourier transforms and Laplace 

transforms; vector calculus. 

 

 

CvE 212 Applied Mathematics for Civil  

             Engineers                      3(3-0-6)                      

ศึกษาทฤษฎีการประมาณเบ้ืองต้น ผลเฉลยของ

สมการพีชคณิตและสมการอดิศัย สมการเอกพันธุ์ 

สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เอกพันธุ์ สมการเชิงอนุพันธ์

สามัญอันดับที่หน่ึงและสูงกว่า สมการเชิงอนุพันธ์

เชิงเส้น การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ ระบบ

ของสมการเชิงอนุพันธ์เ ชิงเส้น ผลเฉลยแบบ

อนุกรม ผลเฉลยเชิงตัวเลข อนุกรมฟูเรียร์ การ

แปลงฟูเรียร์ และการประยุกต์บางอย่างในระบบ

วิศวกรรมโยธา 

2.6 Strength of Materials / Mechanics of Materials 

Forces and stresses; stresses and strains 

relationship; stresses in beams, shear force and 

bending moment diagrams; deflection of 

beams, torsion; buckling of columns; Mohr’s 

circle and combined stresses; failure criterion. 

CvE 213 Strength of  Materials I    3(3-0-6) 

ศึ กษ าแร ง  ห น่ วยแร ง  กลสม บัติ ข อ ง วั ส ดุ  

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียด 

โมเมนต์บิด แผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์

ดัด หน่วยแรงในคาน และการโก่งตัว 

 

CvE 214 Strength of  Materials II   3(3-0-6) 

ศึกษาคานแบบอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต หน่วยแรง

และความเครียดรวม วงกลมของมอร์  คาน

ประกอบ การโก่งเดาะของเสา ทฤษฎีของการวิบัติ 

 

 

 

 

 

  



 

หลกัสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หน้า 205 

ล าดบั เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร เนื้ อหารายวิชาทีข่อเทียบ 

2.7 Fluid Mechanics & Laboratory / Hydraulics & 

Laboratory 

Hydraulics & Laboratory 

Properties of fluids, fluid statics, 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 measurements, unsteady flow 

problems. 

 

 

 

 

CvE 241 Hydraulics                    3(3-0-6) 

ศึกษาคุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของไหล 

แรงกระท าต่อวัตถุในของเหลว แรงลอยตัวและ

สมดุล สมการของความต่อเน่ืองและการเคล่ือนที่ 

ของไหลสมมุติและของไหลจริง การไหลแบบ

ราบเรียบและป่ันป่วน การไหลแบบต่างๆ การไหล

คงที่ และการไหลไม่คงที่ แรงต้านทานการไหล 

ทฤษฎีพลังงาน สมการโมเมนตัม การไหลในท่อ 

การไหลในทางน ้า เ ปิด การ วัดการไหล การ

วิเคราะห์มิติและแบบจ าลอง เคร่ืองสูบน ้า และ

กงัหันน า้ 

 

CvE 343 Hydraulic Laboratory       1(0-3-0) 

ปฏิบัติการทดลองทฤษฎีชลศาสตร์ เพ่ือศึกษา

พฤติกรรมและลักษณะต่าง ๆ ของการไหล ตาม

ทฤษฎีของไหล สถิตย์ศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว 

การไหลในท่อ การสูญเสียพลังงาน การไหลในทาง

น า้เปิด การไหลคงที่และไม่คงที่ และอุปกรณ์ทาง

ชลศาสตร์ เทอร์ไบน์ เคร่ืองสูบน ้า ประกอบด้วย

การทดลอง 12 ถึง 14 การทดลอง 
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2.8 Surveying & Field Camp 

Introduction to surveying work; basic field 

works, leveling; principles and applications of 

theodolites; distance and direction 

measurements; errors in surveying, acceptable 

error, data orrection, triangulation; precise 

determination of azimuth; precise traverse 

plane coordinate system, precise leveling; 

topographic survey; map plotting. 

CvE 261 Surveying                     3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการในงานส ารวจ และเคร่ืองมืออุปกรณ์

ในงานส ารวจ การท าระดับ หลักการและการ

ประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม การวัดระยะ การหาทศิทาง 

ความคลาดเคล่ือนในการส ารวจ ความคลาด

เคล่ือนที่ยอมรับได้ การค านวณ และปรับแก้ข้อมูล 

การส ารวจด้วยโครงข่ายสามเหล่ียม การหามุมอซิ

มุท การหาพิกัดจากการท าวงรอบ การส ารวจงาน

ระดับ งานเกบ็รายละเอียดเพ่ือการเขียนแผนที่ภูมิ

ประเทศ การวางผังงานสิ่งก่อสร้าง การวางแนวทาง

โค้งราบ-ด่ิง การพิมพ์แผนที่ 

 

CvE 262 Surveying   Field Work    1(0-3-0) 

ปฏิบัติการวัดระยะด้วยเคร่ืองมือชนิดต่าง ๆ การ

ใช้เขม็ทศิ การท าระดับ เส้นช้ันความสูง การวัดมุม

ด้วยกล้องส ารวจ การท าแผนที่ตามวิชา วศย 261 

การฝึกปฏบัิติงานสนาม การท างานแผนที่โครงข่าย 

การท าแผนที่ภมิูประเทศ การส ารวจเส้นทาง   

 

  CvE 263 Surveying Camp           1(0-80-0) 

ฝึกงานภาคสนาม การท าระดับ การประยุกต์ใช้

กล้องวัดมุม การวัดระยะ การหาทิศทาง หา

ความคลาดเคล่ือนในการส ารวจ หาความคลาด

เคล่ือนที่ยอมรับได้ ค านวณ และปรับแก้ข้อมูล 

ส ารวจด้วยโครงข่ายสามเหล่ียม หามุมอซิมุท หา

พิกัดจากการท าวงรอบ ส ารวจงานระดับ งานเกบ็

รายละเอียดเพ่ือการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ การ

พิมพ์แผนที่ ใช้เวลาท างานรวมกันไม่น้อยกว่า  80 

ช่ัวโมง  
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3.1 Structural Analysis 

Introduction to structural theory; reactions, 

shears and moments in statically determinate 

structures; graphic statics; influence lines of 

determinate structures; deformations of 

determinate structures by methods of moment- 

area, conjugate beam, virtual work, energy 

theorem. 

CvE 215 Structural Analysis I        3(3-0-6) 

ศึกษาทฤษฎีโครงสร้าง แรงชนิดต่าง ๆ ที่กระท า

และเกิดขึ้ นในโครงสร้าง คาน โครงข้อหมุน โครง

ข้อแขง็ การวิเคราะห์ด้วยวิธีกราฟิก การวิเคราะห์

โครงสร้างดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต การวิเคราะห์โครง

ข้อหมุน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของโครงสร้าง 

ความสัมพันธ์ระหว่างแรงต่อการเปล่ียนแปลงของ

โครงสร้าง การเสียรูปของโครงสร้าง วิธีโมเมนต์

พ้ืนที่ คานเสมือน งานเสมือน และทฤษฎีพลังงาน 

เส้นอทิธพิลของโครงสร้างดีเทอร์มิเนท     
 Analysis of statically indeterminate structures 

by method of consistent deformation, methods 

of slope and deflection, moment distribution, 

influence lines of indeterminate structures; 

approximate analysis; introduction to matrix 

structural analysis and plastic analysis. 

CvE 316 Structural Analysis II       3(3-0-6) 

โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต ดีกรีของอินดี

เทอร์มิเนท การวิเคราะห์การโก่งตัวของโครงสร้าง

แบบอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การเสีย

รูปสอดคล้อง มุมหมุนและการโก่งตัว และกระจาย

โมเมนต์ เส้นอิทธิพลของโครงสร้างแบบอนิดีเทอร์

มิเนท วิธีเสาอุปมาน การวิเคราะห์โครงสร้างด้วย

วิธีประมาณ การวิเคราะห์ด้วยวิธีพลาสติก การ

วิเคราะห์โครงสร้างโดยเมทริกซ์เบ้ืองต้น 

3.2 Reinforced Concrete Design & Practice 

Concrete and reinforcement; fundamental 

behavior in axial load, flexure, torsion, 

shear, bond and combined actions; design of 

reinforced concrete structural components by 

working stress and strength design methods; 

design practice. 
Practice 

Practice in reinforced concrete design and 

detailing 

 

 

CvE 321 Reinforced Concrete Design             

4(3-3-6) 

ศึกษาวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก การวิเคราะห์

โครงสร้างส าหรับการออกแบบ ข้อบัญญัติในการ

ออกแบบ การออกแบบด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน

และวิธีก าลัง พฤติกรรมขององค์อาคารและทฤษฎี

ออกแบบเมื่อรองรับแรงดัด แรงเฉือน แรงบิด 

แรงอัด แรงอัดร่วมกับแรงดัด ปฏสิัมพันธ์ระหว่าง

แรงต่างๆ การยึดเหน่ียว รายละเอียดเหล็กเสริม 

ภาวะใช้งานของโครงสร้าง ประยุกต์ทฤษฎีสู่การ

ออกแบบองค์อาคาร เช่น คาน แผ่นพ้ืน บันได เสา 

และฐานราก ฝึกออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริม

เหลก็พร้อมให้รายละเอยีดเหลก็เสริม 
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3.3 Soil Mechanics & Laboratory 

Soil formation, index properties and 

classification of soil, compaction, permeability 

of soil and seepage problems, principle of 

effective stresses within a soil mass; stress 

distribution, compressibility of soil, shear 

strength of soil, earth pressure theory, slope 

stability, bearing capacity. 

CvE 332 Soil Mechanics              3(3-0-6) 

การก าเนิดดิน การจ าแนกดินและคุณสมบัติตาม

ดัชนีต่างๆ การบดอดั การซึมน า้ของดินและปัญหา

การไหลซึม หน่วยแรงประสิทธิผลหลักของมวลดิน 

การกระจายของหน่วยแรง การยุบตัวของดิน ก าลัง

เฉือนของดิน ทฤษฎีของแรงดันดิน เสถียรภาพ

ของความลาด ก าลังแบกทาน 

 

CvE 333 Soil Mechanics Laboratory1(0-3-0) 

คุณสมบัติของดินทางฟิสิกสแ์ละทางวิศวกรรม การ

เจาะส ารวจดิน การเกบ็ตัวอย่างดิน การทดสอบ

คุณสมบัติดินในสนาม การทดสอบคุณสมบัติดิน

ในห้องปฏิบัติการ  พิกัดอัตเตอร์เบิร์ก พิกัดการ

หดตัวพิกดัเหลว ความถ่วงจ าเพาะของเมด็ดิน การ

วิ เคราะ ห์ขนาดเม็ดดิน  การจ าแนกดินทาง

วิศวกรรม การบดอัดดิน อัตราส่วนซีบีอาร์ ความ

หนาแน่นของดินในสนาม ความซึมน ้าของดิน 

ก าลังรับแรงเฉือนตรง ก าลังรับแรงอัดแบบไม่โอบ

รัด ก าลังรับแรงอัดแบบโอบรัดสามแกน การทรุด

ตัวของดิน ฝึกปฏิบัติการทดลองไม่น้อยกว่า 12 

การทดลอง 

 
3.4 Civil Engineering Materials and Testing 

Fundamental behaviors and properties, 

introduction to inspection and testing of various 

civil engineering materials, steel and rebar, 

wood, cement, aggregates and admixtures, mix 

design; fresh and hardened concrete, highway 

materials, other civil 

engineering materials. 

CvE 252 Civil Engineering Materials and 

Testing     1(0-3-0) 

คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุก่อสร้าง เช่น 

คอนกรีต เหล็ก โลหะ อโลหะ ไม้ อิฐ ทราย หิน 

แอสฟัลท์ ฯลฯ วิธีผลิตและประโยชน์ของวัสดุ

ก่อสร้าง วัสดุโครงสร้างส่วนฐานราก ส่วนหลังคา 

พ้ืนกระเบ้ือง วัสดุก่อ วัสดุฉาบ วัสดุการทาง การ

ทดสอบ คุณสมบัติการรับแรงของวัสดุ เช่น ก าลัง

ต้านแรงดึง แรงอัด แรงดัด ฯลฯ  มาตรฐานการ

ทดสอบ และการท ารายงานผลการทดสอบ 
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3.5 Steel and Timber Design & Practice / 

Foundation Engineering & Practice 

Steel and Timber Design 

Design of steel and timber structures; tension 

and compression members; beams; beam-

columns; built-up members; plate girders; 

connections; ASD and LRFD methods, design 

practice. 

Practice 

Practice in steel and timber design and 

detailing  

 

 

 

 

 

Foundation Engineering 

Subsurface investigation, bearing capacity of 

foundation, spread and pile foundation design, 

settlement analysis, earth pressure problems 

and retaining structures and sheet pile wall; 

elementary of soil improvement; introduction 

to mat and caisson foundation design; 

introduction to open cut and braced cut; design 

practice. 

Practice 

Practice in foundation engineering and 

detailing. 

 

 

CvE 322 Design of Steel and Timber 

Structures    4(4-0-8) 

การออกแบบองค์อาคารประเภทโครงสร้างไม้ และ

โครงสร้างเหลก็ ทั้งวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ และวิธี

ตัวคูณความต้านทานและน ้าหนักบรรทุก องค์

อาคารรับแรงดึง แรงอัด แรงตามแนวแกน และ

แรงดัดของคาน เสา จุดต่อแบบต่าง ๆ โดยวิธี

เช่ือมและต่อด้วยหมุดย า้สลักเกลียว คานประกอบ

ขนาดใหญ่ โครงหลังคาและอาคาร ประเภท

โครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก ประมวล

ข้อบังคับในการออกแบบโครงสร้างไม้ และ

โครงสร้ าง เหล็ก  การโก่ งตั วของคาน แบบ

รายละเอียด การฝึกออกแบบโครงสร้างไม้และ

เหลก็ 
CvE 436 Foundation Engineering   4(3-3-6) 

การส ารวจผิวดิน ก าลังแบกทานของฐานราก การ

ออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากเสาเข็ม การ

วิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาของแรงดันดินทางข้าง

และโครงสร้างกันดิน ก าแพงเขม็พืด การปรับปรุง

สภาพดิน การออกแบบฐานรากแพและฐานรากจม

บ่อเบ้ืองต้น การเปิดหน้าดินและการค า้ยันเบื้ องต้น 

ความเสถียรของคันดิน และไหล่ตล่ิง ท านบ การ

ออกแบบเขื่อน ฝึกปฏบัิติการออกแบบฐานราก 
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3.6 Hydraulic Engineering / Water Resources 

Engineering 

Hydraulic Engineering 

Application of fluid mechanic / hydraulic 

principles to study and practice of hydraulic 

engineering; piping systems; water hammer; 

pumps and turbines; open channel flow; design 

of reservoir, dams, spillways; hydraulic 

models, drainage system. 

 

 
 
Water Resources Engineering 

Project planning, basin system analysis of 

planned project by modeling, preliminary 

design of project components, economic 

analysis, water management on basin systems 

by modeling, reservoir rule curves, case 

studies. 

 
 
CvE 342 Hydraulic Engineering    3(3-0-6) 

การประยุกต์ของกลศาสตร์ของไหล การไหลแบบ

ต่าง ๆ การออกแบบระบบท่อ ความดันน า้กระตุก 

เคร่ืองสูบน า้และกังหัน หลักการไหลในทางน า้เปิด 

ความต้านทานการไหล ตะกอนท้องน า้และตะกอน

แขวนลอย การออกแบบคลองส่งน า้ การออกแบบ

อาคารทางชลศาสตร์ชนิดต่างๆ เขื่อน อ่างเกบ็น า้ 

ทางน ้าล้น ระบบส่งและระบายน ้า แบบจ าลองชล

ศาสตร์ 

 
CvE 444  Water Resource Engineering and 

Management   3(3-0-6) 
การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ระบบลุ่มน ้า

ของโครงการด้วยแบบจ าลอง การออกแบบขั้นต้น

ขององค์ประกอบของโครงการ หลักการใช้น ้า 

กฎหมายการใช้น ้า การประยุกต์ หลักการอุทก

วิทยา ชลศาสตร์ และทฤษฎีโครงสร้าง ในการ

ออกแบบอาคารชลศาสตร์ อ่างเกบ็น า้ เขื่อน ทาง

ระบายน ้าล้น ประตูน ้า  อาคารบังคับน ้า  การ

วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การบริหารน า้ในระบบ

ลุ่มน ้าด้วยแบบจ าลอง เส้นโค้งกฎการปฏิบัติงาน

อ่างเกบ็น า้ การท ารายงาน การศึกษากรณีเฉพาะ 
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3.7 Highway Engineering / Transportation 

Engineering / Pavement Design / Railway 

Engineering / Route Surveying / 

Photogrammetry 

Highway Engineering 

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. 

 

 

 

 

Transportation Engineering 
Planning, design and evaluation of 

transportation systems, transportation models; 

water transportation; pipeline transportation; 

road transportation; railway transportation; air 

transportation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CvE 371 Highway Engineering      3(3-0-6) 
ประวัติความเป็นมาของถนน วิวัฒนาการทางหลวง

ในประเทศ การแบ่งช้ันถนน หลักการวางแผนทาง

หลวงและการวิเคราะห์ด้านจราจร การออกแบบ

และการด าเนินงานที่จ าเป็นในการก่อสร้างทาง

หลวง  เ ช่น  ก า ร วิ เคร า ะ ห์คว าม คุ้ม ค่ า ด้ าน

เศรษฐศาสตร์และด้านการเงิน การออกแบบช้ัน

ทางและแผ่นพ้ืนถนนเบ้ืองต้น (ถนนลาดยางและ

ถนนคอนกรีต)  การออกแบบท่อระบายน ้า  

การ ศึกษาเทคนิคการก่ อส ร้ า งและงานการ

บ ารุงรักษาเส้นทาง 

 
CvE 473 Transportation Engineering  
3(3-0-6) 
การออกแบบ การวางแผน และ การประเมินระบบ

ขนส่งประเภทต่างๆ เช่น ทางถนน ทางราง ทางน า้ 

ทางอากาศ ทางท่อ และการออกแบบสิ่งก่อสร้าง

อุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการขนส่ง วิเคราะห์

ระบบจราจร การพิจารณาทางเลือก ข้อพิจารณา

ทางด้านความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์การขนส่ง 

การศึกษาแบบจ าลองด้านการขนส่ง เพ่ือใช้ในการ

วางแผนงานด้านวิศวกรรมการขนส่ง 
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Pavement Design 

Principles of highway and airport pavements 

including pavement types and wheel loads; 

stresses in flexible and rigid pavements; 

consideration of properties of pavement 

components including for highway and airport; 

methods of design of flexible and rigid 

pavements for highways and airport; pavement 

drainage; methods of construction 

and maintenance. 

 

 

Route Surveying 

Surveying techniques; route location and 

design; horizontal and vertical curves; 

earthwork; alignment layout; route 

construction survey 

 

 

 

 

Photogrammetry 

Basic concepts of photogrammetry; cameras 

and photography; flight planning; geometry of 

photograph; photogrammetric methods, 

mosaic, rectification, orthophotography, 

stereoscopic plotting. 

 

 

CvE 474 Pavement Design          3(3-0-6) 
หลักการการออกแบบผิวทางส าหรับทางหลวงและ

ผิวทางส าหรับสนามบิน รวมทั้งศึกษาประเภทของ

ผิวทาง น ้าหนักที่กระท าต่อผิวทางจากยวดยาน  

และ แรงกระท าที่เกิดข้ึนในผิวทางแบบยืดหยุ่น

และแบบแข็ง  ซ่ึ งค า นึ งถึ ง คุณ ลักษณะและ

องค์ประกอบผิวทาง และวิธีการออกแบบผิวทาง

แบบยืดหยุ่นและแบบแขง็ที่เหมาะสม ส าหรับทาง

หลวง และสนามบิน รวมไปถึงการออกแบบระบบ

การระบายน ้า วิธีการก่อสร้าง รอยต่อแผ่นทาง 

ความล่ืน และ การบ ารุงรักษาผิวทาง 
 

CvE 463 Route Survey                3(3-0-6) 

เทคนิคในการส ารวจแนวเ ส้นทาง หลักการ

ออกแบบเส้นทาง และความปลอดภัยของเส้นทาง

โค้ง การออกแบบโค้งทางราบ โค้งวงกลม โค้งผสม 

และโค้งย้อน โค้งก้นหอย โค้งดิ่ง การค านวณงาน

ดิน กราฟมวลดิน การวางผังแนวเส้นทาง การ

ก าหนดหมุดของลาด การส ารวจเส้นทางเพ่ือการ

ก่อสร้าง 

 
CvE 464 Photogrammetry            3(3-0-6) 

หลักการพ้ืนฐานในงานภาพถ่ายทางอากาศ กล้อง

และการถ่ายภาพ การวางแผนการบิน เรขาคณิต

ของภาพถ่าย วิธีการถ่ายภาพทางอากาศ การปรับ

ภาพถ่ายเข้าหากัน การปรับแก้ภาพถ่ายทางอากาศ 

การสร้างภาพฉายออร์โธกราฟฟิค การพิมพ์

ภาพสเตอริโอ 
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ล าดบั เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร เนื้ อหารายวิชาทีข่อเทียบ 

3.8 Construction Engineering and Management / 

Construction Techniques 

Construction Engineering and Management 

Project delivery systems; project organization; 

site layout; project planning; modern 

construction technology; construction 

equipments; critical path method (CPM); 

resource management; progress measurement; 

construction safety; quality systems. 
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Management   3(3-0-6) 

ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการส่งมอบโครงการ ผัง

บริหารโครงการ การวางผังโครงการ การวางแผน

โครงการ การก่อสร้างยุคใหม่ เทคโนโลยีการ

ก่อสร้าง เคร่ืองมือในการก่อสร้าง วิธเีส้นทางวิกฤติ 

(CPM) การบริหารทรัพยากรของโครงการ การ

ตรวจวัดความก้าวหน้า ความปลอดภัยในการ

ก่อสร้าง ระบบคุณภาพ 
 

 
 

 


