มคอ. 2
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หน้ า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญา
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตร
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อนามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้ อ 10 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้ องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นที่เปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

1
1
1
1
1
1
2
2
3
3

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนการพัฒนาปรับปรุง

7
7
8

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร

9
9
9

3
4
4
5

สารบัญ(ต่อ)
หน้ า
3. หลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูสอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

13
64
64

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา

67
67
68
77

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ ระดับคะแนน(เกรด)
2. กระบวนการทานสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

85
85
85
85

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้ แก่คณาจารย์

86
86
86

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. บัณฑิต
3. นิสติ
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

87
87
88
88
88
89

สารบัญ(ต่อ)
หน้ า
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

89
90

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

92
92
93
93
93

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร(กรณีปรับปรุงหลักสูตร)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตามข้ อบังคับของสภาวิศวกร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

94
95
113
118
123
146
161
196

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25420091100513
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
B.Eng. (Civil Engineering)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 149 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
หลักสูตรทางวิชาการ
หลักสูตรแบบก้าวหน้าวิชาการ
หลักสูตรทางวิชาชีพ
หลักสูตรแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบตั ิการ
5.3 ภาษาทีใ่ ช้
ใช้ ภาษาไทยเป็ นสื่อกลางในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทย และนิสิตชาวต่างชาติท่สี ามารถฟั ง พูด อ่าน เขียนและเข้ าใจภาษาไทยเป็ นอย่างดี
หรือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2559 หมวดที่ 3 (ภาคผนวก ก)
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.6 การให้ปริญญาแก่ผสู ้ าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิเห็นชอบหลักสูตร
เป็ นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2555 โดยจะเริ่มใช้ หลักสูตรนี้ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษา 2560
ได้ รั บ อนุ มัติ /เห็น ชอบหลั ก สูตรจากคณะกรรมการการศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ในการประชุ ม
ครั้งที่.......-........ เมื่อวันที่ ...30... เดือน ...พฤศจิกายน... พ.ศ. ...2559...
ได้ รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุ มครั้งที่...9/2559... เมื่อวันที่ ...13...
เดือน ...ธันวาคม... พ.ศ. ...2559...
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุ มครั้ งที่...5/2560... เมื่อวันที่
...5... เดือน ...เมษายน... พ.ศ. ...2560...
ได้ รับอนุ มัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (ถ้ ามี) ................................ เมื่อวันที่ ......
เดือน ................. พ.ศ.........
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้ อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ในปี การศึกษา 2562
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 พนักงานในสถานประกอบการ ในตาแหน่งวิศวกรโยธา
8.2 เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานภาครัฐ ในตาแหน่งวิศวกรโยธา
8.3 อาจารย์ผ้ ูสอนในสถาบันการศึกษาภาครัฐ หรือเอกชน
8.4 ประกอบอาชีพอิสระด้ านวิศวกรรมโยธา
8.5 นักวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบ
หลักสูตร
ลาดับที่

3

4

5

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษาตรี-โท-เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Asian Institute of Technology
(AIT)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1

ผศ.ดร. สุดนิรันดร์
เพชรัตน์

2

รศ.ว่าที่พ.ต.ดร.อิทธิพร

วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง), 2540
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2544
D.Eng. (Remote Sensing and Geographic
Information Systems), 2557
วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน), 2532

ศิริสวัสดิ์

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2535

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2540

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Ph.D. (Engineering), 2557

อาจารย์ ดร.อัฐสิทธิ์

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2540

Sirindhom International Institute
of Technology (SIIT),
Thammasat University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศิริวชิราภรณ์

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), 2544

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

D.Eng. (Geotechnical Eng.), 2555

Asian Institute of Technology

อาจารย์ ดร.ธีรพจน์

วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา), 2543

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศิริไพโรจน์

M.Eng. (Transportation Engineering),
2545
Ph.D.(Transportation Engineering),
2557
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), 2524
วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้ าง), 2532
D.Eng. (Construction Engineering and
Management), 2551

University of New South Wales,
Australia
The Hong Kong Polytechnic
University, Hong Kong
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Asian Institute of Technology
(AIT)

ผศ.ดร.วสันต์
ธีระเจตกูล

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สาขาวิศวกรรมโยธา เป็ นศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยตรง จึงเป็ น
สาขาหนึ่งที่มีความจาเป็ นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านการพัฒนาโครงสร้ าง
พื้ นฐานตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 อาทิ พนั ง ป้ องกั น อุ ท กภั ย ระบบ
ชลประทาน (เขื่อน อ่างเก็บนา้ ฝาย และคลองส่งนา้ ) ระบบคมนาคมขนส่ง (สะพาน ถนน อุโมงค์ ทาง
รถไฟ ท่าเรือ และท่าอากาศยาน) สาธารณูปโภค (ระบบบาบัดนา้ ประปา ระบบบาบัดนา้ เสีย ระบบกาจัด
ขยะ และโรงผลิตไฟฟ้ า) ทาให้ ต้องมีกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้ านวิศวกรรมโยธาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนความสามารถในการบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมโยธากับสาขาวิศวกรรมอื่นๆ โดยผสมผสาน
กับบางองค์ความรู้ท่เี ป็ นจุดเด่นของสังคมไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 การผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรม
โยธาที่มีคุณภาพจะทาให้ ประเทศลดการพึ่งพาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อเป็ นการรองรับการเปิ ดเขตการค้ าเสรีท้งั ระดับภูมิภาค
และระดับโลก
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สืบเนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม และความต้ องการ
พึ่ งพาเทคโนโลยีตนเอง ก่ อ ให้ เกิดการพั ฒนาทางสังคมและวั ฒนธรรม ซึ่ งความสาคัญ ของการพั ฒนา
เทคโนโลยีน้ัน ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพึ่งพาเทคโนโลยีของตนเองที่เป็ นรูปธรรม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การควบคุมมลภาวะ การรักษาและฟื้ นฟูสภาพแวดล้ อม การใช้ พลังงาน
ทดแทน การออกแบบและใช้ วัสดุก่อสร้ างที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ และการส่งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู้ส่ิงเหล่ านี้ล้วนมีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ ึน และเพื่อ
สร้ างความมั่นคงให้ กับประชากร ชุมชนและธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้ องมีความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งใน
ผลกระทบต่อสังคมและวั ฒนธรรม รวมถึงการมีคุณธรรม จริ ยธรรม จะช่ วยการเปลี่ยนแปลงการพั ฒนา
ประเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับวิถีสงั คมไทย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพั ฒนาและเสริ มสร้ า งองค์ความรู้ เทคโนโลยีแ ละวิ ทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ จาเป็ นต้ องมีการเรียนการสอนที่มีกระบวนการวิจัยเป็ นกระบวนการศึกษา นาซึ่งหลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา นี้ ได้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการในการ
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ผลิ ตบุ คลากรที่มีความรู้ ความชานาญทางสาขาวิ ชาวิ ศวกรรมโยธาเพื่ อรองรั บการพั ฒนาเทคโนโลยี ของ
ประเทศ เป็ นการสร้ างศักยภาพให้ ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี ตามนโยบายประเทศไทย
4.0 โดยเน้ นการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ เทคโนโลยีทางด้ านกระบวนการผลิต การปรั บปรุงคุณภาพ การ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม และสามารถประยุกต์หรือบูรณาการเทคโนโลยีด้าน
วิศวกรรมโยธาได้ อย่างหลากหลาย อาทิ ด้ านพลังงานทดแทน ด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ านวัสดุ และด้ านชีววิทยา
ศาสตร์ เป็ นต้ น ทั้งนี้เพื่อให้ มีการใช้ ทรัพยากรและวัตถุดิบ ที่มีอยู่อย่างประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันด้ านการผลิตเพื่ อ ส่งออกและทดแทนการนาเข้ า รวมทั้งส่งเสริ มให้ ประชาชนมีชีวิตความ
เป็ นอยู่ ท่ีดีท้ังทางสังคม วั ฒ นธรรม และสวั สดิ ภาพสิ่งแวดล้ อ ม โดยหลั ก สูตรวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธานี้ สามารถสร้ างวิศวกรหรือนักวิจัยที่มีความรู้และความสามารถในการทางานวิจัยที่มี
คุณภาพ เป็ นการยกระดับการศึกษาของชาติ เพื่อให้ สามารถผลิตบุคลากร นักวิชาการอย่างมีคุณภาพได้ เอง
และยังช่วยส่งเสริมให้ การเรียนการสอนของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความเข้ มแข็งด้ านการพัฒนางานวิจัย
และวิชาการ ตามมาตรฐานสากล สามารถชี้นาและกาหนดทิศทางความก้ าวหน้ าทางด้ านเทคโนโลยีสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธาในระดับประเทศ และสอดคล้ องต่อแนวทางการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
12.2 ความเกีย่ วข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลั ก สูตรวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าวิ ศวกรรมโยธา เป็ นหลั ก สูตรที่มุ่ งเน้ นด้ าน
ทักษะการปฏิบัติและการสร้ างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ ทั้งนี้เป็ นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒในการจัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ และ
สร้ างงานวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ อเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ รวมทั้งสอดคล้ องกับปรัชญาและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้ นการพัฒนากาลังคนด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการส่งเสริมความสาคัญของคุณธรรม จริยธรรมทั้งนี้
เพื่อให้ บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงการ
ทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
13. ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่นทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรทีเ่ ปิ ดสอน โดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรกาหนดให้ นิสติ เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จานวน 30 หน่วยกิต ที่เปิ ดสอน
โดยสานักนวัตกรรมการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
13.1.2 หมวดวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรกาหนดให้ นิสติ เลือกเรียนจานวน 6 หน่วยกิตจากรายวิชาที่เปิ ดสอนระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย โดยเป็ นรายวิชาที่มุ่งให้ นิสติ มีความรู้ ความเข้ าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
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13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชา ในหลักสูตรนี้ ทีเ่ ปิ ดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
กาหนดอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ประสานงานกับอาจารย์
ผู้แทนจากภาควิชาอื่น หรือหลักสูตรหรือคณะอื่นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อบริหารจัดการการเรียนการสอนให้ มีผล
มาตรฐานการเรี ยนรู้เป็ นไปตามที่ระบุในหลักสูตร รวมทั้งกาหนดให้ อาจารย์ผ้ ูสอนจัดทารายละเอียดของ
วิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา เพื่อเป็ น มาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการ
เรียนการสอน
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
วิศวกรรมโยธามีความเป็ นเลิศในการการบริหารจัดการอย่างมีระบบ สร้ างสรรค์ นวัตกรรม
เน้ นความปลอดภัย ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ และคานึงถึงการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อมอย่างยั่งยืน
1.2 ความสาคัญ
การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
ได้ ระบุ ถึ งการเร่ งพั ฒนาความรู้ การถ่ ายทอดความรู้ และการปรั บใช้ เทคโนโลยี จากภายนอกเพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพภาคการผลิต ให้ มีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
การผลิ ตวิ ศวกรโยธา ที่มีความรู้ ท้ังด้ านทฤษฏีและปฏิบัติ มีคุณธรรมและจริ ยธรรมใน การประกอบวิชาชี พ
วิศวกรรมนั้น เป็ นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติ ทาให้ สามารถพึ่งพาตนเอง และเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันในระดับโลกได้
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรมจริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็ นพลเมืองดี มีจิตสาธารณะ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
1.3.2 มีความรู้ในศาสตร์ ด้านวิศวกรรมโยธาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้
ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
1.3.3 มีความใฝ่ รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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 รวมถึงการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร ให้ มีมาตรฐาน
ตามที่ สกอ.และกรอบของ
มหาวิทยาลัยกาหนด และตรงตาม
ความต้ องการของตลาดแรงงาน

2. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
และข้ อบังคับของ สภาวิศวกร

3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ผู้สอน และทรัพยากรการเรียนการ
สอน

กลยุทธ์
- สอบถามผู้ใช้ บัณฑิต
- วิพากษ์หลักสูตร
-พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
-ติดตามประเมินการใช้ หลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
-จัดหลักสูตรให้ มีรายวิชา
สอดคล้ องกับมาตรฐานวิชาชีพ
ตามเกณฑ์ของสภาวิศวกร
-ปรับปรุงหลักสูตรให้ ทนั สมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุกๆ 5 ปี
-สนับสนุนบุคลากรด้ านการเรียน
การสอนเพื่อให้ เกิดความเข้ มแข็ง
ด้ านวิชาการ อาทิ การอบรม การ
ปฏิบัติงานร่วมกับสถาน
ประกอบการและการศึกษาต่อ
-สนับสนุนการพัฒนาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
-เอกสารกระบวนการที่
เกี่ยวข้ องกับการปรับปรุง
หลักสูตร
-รายงานผลการติดตามและ
ประเมินหลักสูตร

-หลักสูตรเป็ นไปตาม
มาตรฐานและเกณฑ์
ข้ อบังคับของสภาวิศวกร
-หลักสูตรที่เกี่ยวข้ องผ่าน
การรับรองจากสภาวิศวกร
-อาจารย์ผ้ ูสอนประจา
หลักสูตรทุกคนได้ รับการ
สนับสนุนในการเข้ ารับการ
อบรมหรือพัฒนาตนเอง/
คุณวุฒิอาจารย์ท่เี พิ่มขึ้น
-มีการสนับสนุนเครื่องมือ
อุกปรณ์ท่ใี ช้ ในการเรียนการ
สอน และความปลอดภัยของ
นิสติ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็ นแบบทวิภาค คือ ปี การศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และเป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้ น
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจา
หลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2559 (ภาคผนวก ก)
2. การดาเนินการของหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดต่อไปนี้
ภาคต้ น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือน มกราคม– พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
 ผู้เข้ าเป็ นนิสติ ต้ องเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์หรือ
เทียบเท่า
 มีคุณสมบัติเพิ่ มเติมตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒว่ าด้ วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) และ/หรือประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ/หรือ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาหลักสูตร
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
1. มี ปั ญ หาในการปรั บ ตั ว ในการเรี ย นและการด าเนิ น ชี วิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย จากกิ จ กรรมที่
หลากหลาย
2. นิสติ แรกเข้ ามีปญหาพื้นฐานความรู้ทางด้ านฟิ สิกส์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1. จัดให้ มีการปฐมนิเทศนิสติ ใหม่ แนะนาการวางเป้ าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัย
ฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและการทากิจกรรม
2. มอบหมายหน้ าที่อาจารย์ท่ปี รึ กษาให้ แก่อาจารย์ทุกคน ทาหน้ าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน ให้
คาปรึ กษาแนะนา และการติดตามการเรียนของนิสิตชั้นปี ที่ 1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผ้ ูสอน ดังนั้น
นิสติ ทุกคนจะมีอาจารย์ท่ปี รึกษาซึ่งสามารถเข้ าพบเพื่อขอคาแนะนาได้
3. จัดสอนเสริมในรายวิชาพื้นฐานดังกล่าว
4. จัดกิจกรรมให้ กับนิสิตทางด้ านวิชาการให้ มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้ องภายใต้ การ
ดูแลของอาจารย์ท่ปี รึกษา เช่น กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
2.5 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสติ
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา*

2560
50
50
-

จานวนนิสติ แต่ละปี การศึกษา
2561
2562
2563
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
150
200
50

2564
50
50
50
50
200
50

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ

ปี งบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
2,500,000 5,000,000 7,500,000 10,000,000 10,000,000

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย
1 ปี การศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จานวนรับ)
ค่ากิจกรรมออกค่ายสารวจ
- 250,000
250,000
250,000
2,500,000 5,000,000 7,750,000 10,250,000 10,250,000
รวมรายรับ
หมายเหตุ ค่ากิจกรรมออกค่ายสารวจ (5,000 บาท/คน) ชาระค่าธรรมเนียมในภาคเรียนที่มีการเปิ ด
สอนรายวิชา CvE 263 Surveying Camp

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย
รายละเอียดรายจ่ าย
2560

2561

ปี งบประมาณ
2562

2563

2564

200,000
375,000
100,000
110,000
125,000
250,000
200,000
400,000
375,000

400,000
750,000
200,000
220,000
250,000
500,000
400,000
800,000
750,000

600,000
1,125,000
300,000
330,000
375,000
750,000
600,000
1,200,000
1,125,000

800,000
1,500,000
400,000
440,000
500,000
1,000,000
800,000
1,600,000
1,500,000

800,000
1,500,000
400,000
440,000
500,000
1,000,000
800,000
1,600,000
1,500,000

95,000

190,000

285,000

380,000

380,000

90,000

180,000

270,000

360,000

360,000

85,000

170,000

255,000

340,000

340,000

65,000

130,000

195,000

260,000

260,000

30,000

60,000

90,000

120,000

120,000

หมวดการจัดการเรียนการสอน
1. ค่าสอน
2. ค่าวัสดุ
3. ทุนและกิจกรรมนิสติ
4. งบพัฒนาบุคลากร
5. งบสนับสนุนการวิจัย
6. ค่าใช้ จ่ายส่วนกลางคณะ
7. ค่าสาธารณูปโภค
8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์
9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย
หมวดค่าใช้ จ่ายส่วนกลาง
1. ค่าบารุงมหาวิทยาลัย
(950 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
2. ค่าบารุงห้ องสมุด
(900 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
3. ค่าบารุงผ่ายกิจการนิสติ
(850 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์
(650 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)
5. ค่าบารุงด้ านการกีฬา
(300 บาท/คน/ภาค
การศึกษา)

รวมรายจ่าย

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

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

10,000,000 10,000,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้ อน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
ตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิตโดยมีแผนการศึกษา 2 แผน คือ
1. แผนเน้ นโครงงานวิศวกรรมโยธา
2. แผนเน้ นสหกิจศึกษา
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. วิชาบังคับ (20หน่วยกิต)
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.1.1 ภาษาไทย
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2.วิชาเลือก (10หน่วยกิต)
2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี)
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธาและสหกิจศึกษา
5. กลุ่มวิชาเอกเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

แผนการศึกษา / จานวนหน่วยกิต
แผนเน้นโครงงานฯ แผนเน้นสหกิจศึกษา
30
30

3
6
3

3
6
3

8

8

10
ไม่น้อยกว่า 5
ไม่น้อยกว่า 2
113
22
37
43
3
8
6
149

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

10
ไม่น้อยกว่า 5
ไม่น้อยกว่า 2
113
22
37
43
6
5
6
149
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3.1.3 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่ สาร กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตดังนี้
1.1.1 ภาษาไทย
มศว111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
SWU 111 Thai for Communication
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
กาหนดให้ เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
มศว121
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
SWU 121 English for Effective Communication 1
มศว122
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
SWU 122 English for Effective Communication 2
มศว123
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
SWU 123 English for International Communication 1
มศว124
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
SWU 124 English for International Communication 2

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
กาหนดให้ เรียน 3 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
มศว141
ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
SWU 141 Life in a Digital World
1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
กาหนดให้ เรียนไม่น้อยกว่า 8หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้
มศว151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
SWU 151 General Education for Human Development
มศว161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
SWU 161 Human in Learning Society
มศว261 พลเมืองวิวัฒน์
SWU 261 Active Citizens

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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2. วิชาเลือก กาหนดให้ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 10หน่วยกิต จากกลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
2.1กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี)
มศว241
แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
SWU 241 Digital Technology and Society Trends
มศว242
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
SWU 242 Mathematics in Daily Life
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
SWU 243 Personal Financial Management
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
SWU 244 Science for Better Life and Environment
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
SWU 245 Science, Technology and Society
มศว 246 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
SWU 246 Healthy Lifestyle
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
SWU 247 Food for Life
มศว 248 พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
SWU 248 Alternative Energy
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
SWU 341 Business in a Digital World
2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
SWU 251 Music and Human Spirit
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
SWU 252 Aesthetics for Life
มศว253 สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
SWU 253 Dialogue
มศว254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
SWU 254 Art and Creativity
มศว255 ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
SWU 255 Constitution for Living

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 15

มศว256
SWU 256
มศว257
SWU 257
มศว258
SWU 258
มศว262
SWU 262
มศว263
SWU 263
มศว264
SWU 264
มศว265
SWU 265
มศว266
SWU 266
มศว267
SWU 267
มศว268
SWU 268
มศว351
SWU 351
มศว352
SWU 352
มศว353
SWU 353
มศว354
SWU 354
มศว355
SWU 355
มศว356
SWU 356

การอ่านเพื่อชีวิต
Reading for Life
วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
Literature for Intellectual Powers
ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
Arts of Speaking and Presentation
ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
History and Effects on Society
มนุษย์กบั สันติภาพ
Human and Peace
มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
Human in Multicultural Society
เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
Economic Globalization
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
หลักการจัดการสมัยใหม่
Principles of Modern Management
การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
Social Study by Research
การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
ปรัชญาและกระบวนการคิด
Philosophy and Thinking Process
การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
Logical Thinking and Ethics
ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
Creativity and Innovation
พุทธธรรม
Buddhism
จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
Social Psychology for Living

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)

หน้ า 16

มศว357
SWU 357
มศว358
SWU 358
มศว361
SWU 361
มศว362
SWU 362
มศว363
SWU 363
มศว364
SWU 364

สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
Mental Health and Social Adaptability
กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
Creative Activities for Life and Social Development
มศว เพื่อชุมชน
SWU for Communities
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
สัมมาชีพชุมชน
Ethical Careers for Community
กิจการเพื่อสังคม
Social Enterprise

2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
มศว131 ลีลาศ
SWU 131 Social Dance
มศว132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
SWU 132 Personal Fitness
มศว133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
SWU 133 Jogging for Health
มศว134 โยคะ
SWU 134 Yoga
มศว135 ว่ายนา้
SWU 135 Swimming
มศว136 แบดมินตัน
SWU 136 Badminton
มศว137 เทนนิส
SWU 137 Tennis
มศว138 กอล์ฟ
SWU 138 Golf
มศว139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
SWU 139 Weight Training

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

2(2-0-4)
2(1-2-3)
3(1-4-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

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

หน้ า 17

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณ 114
คณิตศาสตร์ท่วั ไป
MA 114
General Mathematics
คม 103
เคมีท่วั ไป
CH 103
General Chemistry
คม 193
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
CH 193
General Chemistry Laboratory
ฟส 101
ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
PY 101
Introductory Physics I
ฟส 102
ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
PY 102
Introductory Physics II
ฟส 181
ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
PY 181
Introductory Physics Laboratory I
ฟส 182
ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
PY 182
Introductory Physics Laboratory II
วศย102
แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม 1
CvE 102
Calculus for Civil and Environmental Engineering I
วศย 203
แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม2
CvE 203 Calculus for Civil and Environmental Engineering II
2. กลุ่มพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วศ 201
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
EG 201
English for Specific Purposes I
วศ 202
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
EG 202
English for Specific Purposes II
วศย 101 ปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาพื้นฐาน
CvE 101 Basic Civil Engineering Practices
วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม
ME 109
Engineering Drawing
วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
EE 170
Computer Programming

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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22 หน่วยกิต
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
3(2-3-4)

หน้ า 18

วศอ 222
InE 222
วศย 211
CvE 211
วศย 212
CvE 212
วศย 213
CvE 213
วศย 214
CvE 214
วศย 241
CvE 241
วศย 343
CvE 343
วศย 261
CvE 261
วศย 262
CvE 262
วศย 263
CvE 263

วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
Engineering Mechanics I
คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรโยธา
Applied Mathematics for Civil Engineers
ความแข็งแรงของวัสดุ 1
Strength of Materials I
ความแข็งแรงของวัสดุ 2
Strength of Materials II
ชลศาสตร์
Hydraulics
ปฏิบัติการชลศาสตร์
Hydraulic Laboratory
วิศวกรรมสารวจ
Surveying
ปฏิบัติการสารวจ
Surveying Field Work
ฝึ กงานสารวจภาคสนาม
Surveying Camp

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(80 ชั่วโมง)

หน้ า 19

3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วศย 215
CvE 215
วศย 231
CvE 231
วศย 251
CvE 251
วศย 252
CvE 252
วศย 316
CvE 316
วศย 321
CvE 321
วศย 322
CvE 322
วศย 332
CvE 332
วศย 333
CvE 333
วศย 341
CvE 341
วศย 342
CvE 342
วศย 371
CvE 371
วศย 436
CvE 436
วศย 453
CvE 453
วศย 463
CvE 463

การวิเคราะห์โครงสร้ าง 1
Structural Analysis I
ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
Engineering Geology
วิทยาการคอนกรีต
Concrete Technology
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
Civil Engineering Materials and Testing
การวิเคราะห์โครงสร้ าง 2
Structural Analysis II
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
การออกแบบโครงสร้ างไม้ และเหล็ก
Design of Steel and Timber Structures
ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics Laboratory
อุทกวิทยา
Hydrology
วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้ าง
Construction Engineering Management
การสารวจเส้ นทาง
Route Surveying

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

43 หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(2-3-4)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หน้ า 20

4. กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมและสหกิจ
แผนเน้นโครงงานวิศวกรรมโยธา
วศย 492 โครงงานวิศวกรรมโยธา
CvE 492 Civil Engineering Project

จานวน 3 หน่วยกิต

แผนเน้นสหกิจศึกษา
วศย 499 สหกิจศึกษา
CvE 499 Co-operative Education

จานวน 6 หน่วยกิต

3(0-9-0)

6(0-18-0)

5.กลุ่มวิชาเอกเลือก
แผนเน้นโครงงานวิศวกรรมโยธาให้เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า
แผนเน้นสหกิจศึกษาให้เลือกเรียนไม่นอ้ ยกว่า
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้ าง
วศย 417 วิธเี มทริกซ์สาหรับการวิเคราะห์โครงสร้ าง
CvE 417 Matrix Method for Structural Analysis
วศย 418 วิธไี ฟไนท์อิลิเมนต์ข้นั ต้ น
CvE 418 Introduction to Finite Element Method
กลุ่มวิชาวิศวกรรมออกแบบโครงสร้ าง
วศย 422 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
CvE 422 Prestressed Concrete Design
วศย 427 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้ น
CvE 427 Introduction to Earthquake Engineering
วศย 428 โครงสร้ างคอนกรีตสาเร็จรูป
CvE 428 Precast Concrete Structures
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
วศย 433 ปฐพีกลศาสตร์ประยุกต์
CvE 433 Applied Soil Mechanics
วศย 434 การออกแบบฐานรากขั้นสูง
CvE 434 Advanced Foundation Design
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

8 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต

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

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

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

หน้ า 21

วศย 435
CvE 435
วศย 438
CvE 438
วศย 439
CvE 439

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้ างดิน
3 (3-0-6)
Analysis and Design of Earth Structures
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมปฐพี
3 (2-3-4)
Computer Applications in Geotechnical Engineering
หลักการกลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์
3 (3-0-6)
Principles of Rock Mechanics and Tunneling

กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรนา้
วศย 441 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรแหล่งนา้
3(2-3-4)
CvE 441 Computer Software for Water Resource Engineering
วศย 444 วิศวกรรมแหล่งนา้ และการจัดการ
3(3-0-6)
CvE 444 Water Resource Engineering and Management
วศย 445 การออกแบบเขื่อนขนาดเล็ก
3(3-0-6)
CvE 445 Design of Small Dam
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการ
วศย 253 การบริหารโครงการทางวิศวกรรม
CvE 253 Engineering Project Management
วศย 454 สัญญาข้ อกาหนดและประมาณราคา
CvE 454 Contract, Specification and Cost Estimation
วศย 455 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้ าง
CvE 455 Construction Safety Management
วศย 456 การบริหารจัดการสาธารณภัยเบื้องต้ น
CvE456
Fundamental of Public Hazard Management
กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารวจ
วศย 464
โฟโตแกรมเมตรี
CvE 464
Photogrammetry
วศย 466
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรมโยธา
CvE 466
Geographic Information System in Civil
Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

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

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

หน้ า 22

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทาง
วศย 473
CvE 473
วศย 474
CvE 474
วศย 475
CvE 475

วิศวกรรมการขนส่ง
Transportation Engineering
การออกแบบผิวทาง
Pavement Design
เทคโนโลยีแอสฟัลท์
Asphalt Technology

กลุ่มวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้ อม
วศย 480
ระบบสิ่งแวดล้ อมและการจัดการ
CvE 480
Environmental System and Management
วศย 481
วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
CvE 481
Water Supply and Sanitary Engineering
วศย 482
การจัดการขยะและของเสีย
CvE 482
Solid Waste and Hazardous Waste Management
วศย 483
การออกแบบทางวิศวกรรมนา้ เสีย
CvE 483
Wastewater Engineering Design
วศย 487
การออกแบบระบบฝังกลบ
CvE 487
Landfill Design
กลุ่มวิชาร่วมสาขา
วศย 222
CvE 222
วศย 408
CvE 408
วศย 409
CvE 409
วศย 419
CvE 419

กลศาสตร์วิศวกรรม 2
Engineering Mechanics 2
การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา/
สิ่งแวดล้ อม
Computer Applications for Civil Engineering/
Environmental
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิศวกรรมโยธา
Information Technology In Civil Engineering
การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
Engineering Analysis

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

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

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

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

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

หน้ า 23

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้ นิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิ ดสอนในภาควิชาวิศวกรรมโยธา แต่ต้องไม่ซา้ กับวิชา
ในแผนการศึ กษา และต้ องไม่ เป็ นรายวิ ชาที่กาหนดให้ เรี ยนโดยไม่ นับหน่ วยกิตหรื อนิสิตอาจเลื อกเรี ยน
รายวิชาอื่นๆ ที่เปิ ดสอนในมหาวิ ทยาลั ยศรี นคริ นทรวิ โรฒ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตร
ความหมายของรหัสวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชา นาหน้ าด้ วยกลุ่มตัวอักษร 2-3 ตัวตามด้ วยกลุ่มตัวเลข 3 ตัว ซึ่งจาแนก
ตามแผนภูมิต่อไปนี้
XXX XXX

กลุม่ ตัวเลข
กลุม่ ตัวอักษร

ความหมายกลุ่มตัวอักษร
มศว หรือ SWU
คม หรือ CH
คณ หรือ MA
ฟส หรือ PY
วศ หรือ EG
วศก หรือ EE
วศฟ หรือ ME
วศอ หรือ InE
วศย หรือ CvE

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาในกลุ่มวิชาเคมีพ้ ืนฐาน
รายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์พ้ ืนฐาน
รายวิชาในกลุ่มวิชาฟิ สิกส์พ้ ืนฐาน
รายวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิศวกรรม
รายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
รายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
รายวิชาในสาขาวิศวกรรมโยธา

ความหมายกลุ่มตัวเลข
เลขหลักร้ อย
เลขหลักสิบ
เลขหลักหน่วย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ชั้นปี
กลุ่มวิชา
ลาดับวิชาในกลุ่มวิชานั้น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ความหมายเลขหลักสิบ
0
หมายถึง
1
หมายถึง
2
หมายถึง
3
หมายถึง
4
หมายถึง
5
หมายถึง
6
หมายถึง
7
หมายถึง
8
หมายถึง
9
หมายถึง
ความหมายของเลขรหัสการจัดชัว่ โมงเรียน

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิศวกรรม
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้ าง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมออกแบบโครงสร้ าง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรนา้
กลุ่มวิศวกรรมการจัดการ
กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารวจ
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทาง
กลุ่มวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้ อม
กลุ่มวิชาโครงงาน และสหกิจศึกษา

X (X-X-X)
ชัว่ โมงการศึกษาด้ วยตนเอง
นอกเวลา
ชัว่ โมงเรี ยนปฎิบตั ิ
ชัว่ โมงเรี ยนทฤษฎี
จานวนหน่วยกิต

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนเน้นโครงงานวิศวกรรมโยธา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศว 121
มศว141
มศว151
มศว xxx
คณ 114
ฟส 101
ฟส 181
วศฟ170

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
ชีวิตในโลกดิจิทลั
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก)
คณิตศาสตร์ท่วั ไป
ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
ปฎิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
21

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศว 111
มศว 122
มศว xxx
คม 103
คม 193
ฟส 102
ฟส 182
วศย 102
วศย 211

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก)
เคมีท่วั ไป
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม 1
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศว xxx
วศ 201
วศก109
วศย 203
วศย 101
วศอ 222
วศย 213
วศย 231

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป (เลือก)
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
เขียนแบบวิศวกรรม
แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม2
ปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาพื้นฐาน
วัสดุวิศวกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ 1
ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
รวม

หน่วยกิต
2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
20

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศว 161
วศ 202
วศย 212
วศย 214
วศย 241
วศย 343
วศย 261
วศย 262
วศย 252

ชื่อวิชา
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรโยธา
ความแข็งแรงของวัสดุ 2
ชลศาสตร์
ปฏิบัติการชลศาสตร์
วิศวกรรมสารวจ
ปฏิบัติการวิศวกรรมสารวจ
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
20
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศว xxx
วศย 263
วศย 215
วศย 251
วศย 332
วศย 333
วศย 341
วศย 463

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(0-80*-0)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป (เลือก)
ฝึ กงานสารวจภาคสนาม
การวิเคราะห์โครงสร้ าง 1
คอนกรีตเทคโนโลยี
ปฐพีกลศาสตร์
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
อุทกวิทยา
การสารวจเส้ นทาง
รวม
* จานวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศว 261
วศย 316
วศย 321
วศย 322
วศย 342
วศย 371

พลเมืองวิวัฒน์
การวิเคราะห์โครงสร้ าง 2
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การออกแบบโครงสร้ างไม้ และเหล็ก
วิศวกรรมชลศาสตร์
วิศวกรรมการทาง
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

20
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วศย453
วศย436
วศย xxx
วศย xxx
xxx xxx

ชื่อวิชา
การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้ าง
วิศวกรรมฐานราก

รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
15

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศวxxx
วศย 492
วศย xxx
xxx xxx

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป (เลือก)
โครงงานวิศวกรรมโยธา

รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(0-9-0)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12

หน้ า 29

แผนเน้นสหกิจศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศว 121
มศว141
มศว151
มศว xxx
คณ 114
ฟส 101
ฟส 181
วศฟ170

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
ชีวิตในโลกดิจิทลั
การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก)
คณิตศาสตร์ท่วั ไป
ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
ปฎิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(2-3-4)
21

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศว 111
มศว 122
มศว xxx
คม 103
คม 193
ฟส 102
ฟส 182
วศย 102
วศย 211

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
กลุ่มวิชาพลานามัย (เลือก)
เคมีท่วั ไป
ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม 1
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศว xxx
วศ 201
วศก109
วศย 203
วศย 101
วศอ 222
วศย 213
วศย 231

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป (เลือก)
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
เขียนแบบวิศวกรรม
แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม2
ปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาพื้นฐาน
วัสดุวิศวกรรม
ความแข็งแรงของวัสดุ 1
ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
รวม

หน่วยกิต
2(x-x-x)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
20

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศว 161
วศ 202
วศย 212
วศย 214
วศย 241
วศย 343
วศย 261
วศย 262
วศย 252

ชื่อวิชา
มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรโยธา
ความแข็งแรงของวัสดุ 2
ชลศาสตร์
ปฏิบัติการชลศาสตร์
วิศวกรรมสารวจ
ปฏิบัติการวิศวกรรมสารวจ
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)
20
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศว xxx
วศย 263
วศย 215
วศย 251
วศย 332
วศย 333
วศย 341
วศย 463

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
3(x-x-x)
1(0-80*-0)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ศึกษาทั่วไป (เลือก)
ฝึ กงานสารวจภาคสนาม
การวิเคราะห์โครงสร้ าง 1
คอนกรีตเทคโนโลยี
ปฐพีกลศาสตร์
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
อุทกวิทยา
การสารวจเส้ นทาง
รวม
* จานวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษา

ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
มศว 261
วศย 316
วศย 321
วศย 322
วศย 342
วศย 371

พลเมืองวิวัฒน์
การวิเคราะห์โครงสร้ าง 2
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การออกแบบโครงสร้ างไม้ และเหล็ก
วิศวกรรมชลศาสตร์
วิศวกรรมการทาง
รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

20
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ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
มศวxxx
วศย453
วศย436
วศย xxx
วศย xxx
xxx xxx
xxx xxx

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป (เลือก)
การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้ าง
วิศวกรรมฐานราก

รวม

หน่วยกิต
3(x-x-x)
3(3-0-6)
4(3-3-6)
3(x-x-x)
2(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
วศย 499

ชื่อวิชา
สหกิจศึกษา

รวม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน่วยกิต
6(0-18-0)

6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
มศว 111
SWU 111

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟั ง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์
ความคิด และกลวิธีการใช้ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้ นทักษะการเขียนสรุป
ความ ย่อความ ขยายความ และพรรณนาความ
มศว 121
SWU 121

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
English for Effective Communication 1
ศึ ก ษาและฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษ โดยเน้ น การฟั ง และการพู ด ภาษาอัง กฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการฟั งและการพูด โดยใช้ กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว 122
SWU 122

ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
English for Effective Communication 2
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้ นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการทาแบบฝึ กหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้ กระบวนการ
เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้ องเรียน
มศว 123
SWU 123

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
3(2-2-5)
English for International Communication 1
ศึกษาหลักการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเน้ นการฟั งและการพูดสาหรับผู้เรียนที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
ในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ ทั้งคาศัพท์ สานวน ประโยค ไวยากรณ์ท่ซี ับซ้ อน และการออกเสียง ฝึ ก
ปฏิบัติการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ผ่ านสื่อ และกิจกรรมการเรี ยนรู้ ท่ีหลากหลายทั้งในและนอก
ห้ องเรียน
มศว 124
SWU 124

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
3(2-2-5)
English for International Communication 2
ศึ ก ษาหลั ก การใช้ ภาษาอั ง กฤษโดยเน้ นการอ่ า นและการเขี ย นส าหรั บ ผู้ เรี ย นที่ ใ ช้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็ นภาษานานาชาติ การฝึ กเขียนเรียงความในหัวข้ อที่หลากหลาย โดยฝึ กปฏิบัติ
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้ องเรียน
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มศว 131
SWU 131

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเต้ นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพทาง
กายและบุคลิกที่เหมาะสมสาหรับการเต้ นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้ นลีลาศเพื่อสุขภาพ
มศว 132
SWU 132

สมรรถภาพส่วนบุคคล
1(0-2-1)
Personal Fitness
หลักการพื้นฐานของการสร้ างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้ านความแข็งแรง ความเร็ว
ความอดทน และความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื้อและการทางานของระบบการไหลเวียนโลหิต
มศว 133
SWU 133

การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Jogging for Health
หลักการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้ นความอดทนของระบบการ
ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกกาลังกายด้ วยการวิ่งเหยาะเพื่อ
สุขภาพ
มศว 134
SWU 134

โยคะ
1(0-2-1)
Yoga
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการฝึ กโยคะ การฝึ กระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และ
ความแข็งแรงของร่างกายเพื่อสุขภาพ
มศว 135
SWU 135

ว่ายนา้
1(0-2-1)
Swimming
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นของการว่ายนา้ การว่ายนา้ ท่าต่างๆ การเสริมสร้ างสมรรถภาพ
ทางกาย กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายนา้ เพื่อสุขภาพ
มศว 136
SWU 136

แบดมินตัน
1(0-2-1)
Badminton
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การ
เล่นลูกหน้ าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัย
ในการเล่นแบดมินตันเพื่อสุขภาพ
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มศว 137
SWU 137

เทนนิส
1(0-2-1)
Tennis
เทคนิคและทักษะเบื้องต้ นในการเล่นเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน
กลวิธีการเล่นประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิส
เพื่อสุขภาพ
มศว 138
SWU 138

กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
ความเป็ นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่ นกอล์ฟ
การใช้ และเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพื่อสุขภาพ
มศว 139 139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
1(0-2-1)
SWU 139 Weight Training
เทคนิ คการออกก าลั งกายแบบใช้ เครื่ องมือช่ วย หลั กการปฏิบั ติ การฝึ กโดยการใช้ น้า หนั กและการ
ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิค
การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนักเพื่อสุขภาพ
มศว 141
SWU 141

ชีวิตในโลกดิจิทลั
3(3-0-6)
Life in a Digital World
ศึกษาความสาคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้ น
การประเมินสื่อสารสนเทศ การอ้ างอิงข้ อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัล
และแนวทางการป้ องกัน การนาเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
มศว 241
SWU 241

แนวโน้ มเทคโนโลยีดิจิทลั และสังคม
2(1-2-3)
Digital Technology and Society Trends
ศึก ษาวิว ัฒ นาการและแนวคิด ของเทคโนโลยีด ิจ ิท ลั ที่ม ีผ ลกระทบต่อ สัง คมในด้ า น
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้ อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคม
และสมาชิก รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ มของเทคโนโลยีดิ จิทลั ในสังคมโลกอนาคต
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มศว 242
SWU 242

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์
สาหรั บ ผู้ บ ริ โภคและการคานวณภาษี คณิ ตศาสตร์ กับ ความงาม การวิ เคราะห์ เชิ ง ตั วเลข การแปล
ความหมาย การประยุกต์ใช้ คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจาวัน
มศว 243
SWU 243

การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
3(3-0-6)
Personal Financial Management
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่ องมือทางการเงินในการบริ หาร
สภาพคล่องส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ทางการเงินส่วนบุคคล การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการ
วางแผนลงทุน
วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
3(3-0-6)
Science for Better Life and Environment
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ า
กับวิถีชีวิต โดยเน้ นการสร้ างเสริมศักยภาพส่วนบุคคลของนิสิต ให้ สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
และคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้ วิถีชีวิตในเชิงสร้ างสรรค์ได้ อย่างเหมาะสมกับบริบททาง
สังคม
มศว 244
SWU 244

มศว 245
SWU 245

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
2(2-0-4)
Science, Technology and Society
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธคี ิดของนักวิทยาศาสตร์ท่มี ีบทบาทในเหตุการณ์สาคัญของโลก
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
บริบทสังคมไทยในปัจจุบัน
มศว 246
SWU 246

วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Healthy Lifestyle
ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบและความสาคั ญ ของสุขภาพแบบองค์ ร วม ปั จ จั ยสาคั ญ ที่มีผลต่ อ
สุขภาพ โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ ชีวิตของมนุ ษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถี
ชีวิตเชิงสร้ างสรรค์และการประยุกต์ใช้ นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
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มศว 247
SWU 247

อาหารเพื่อชีวิต
2(1-2-3)
Food for Life
ศึ ก ษาความส าคั ญ ของอาหารและโภชนาการส าหรั บ ทุ ก ช่ ว งวั ย อาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและ
การเก็บรั กษาอาหาร การเลื อกบริ โภคด้ วยปั ญญา และการฝึ กประกอบอาหารอย่ างง่ ายจากวั ตถุดิบที่
ปลอดภัยและมีคุณค่า
มศว 248
SWU 248

พลังงานทางเลือก
2(2-0-4)
Alternative Energy
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้ พลังงาน
หลักและพลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้ อน การอนุ รักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่ วม การใช้ พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้
ด้ วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท่เี หมาะสม
มศว 341
SWU 341

ธุรกิจในโลกดิจิทลั
2(1-2-3)
Business in a Digital World
ศึกษาแนวคิดและหลักการทาธุรกิจในโลกดิจิทลั แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง นวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้ มในอนาคต
มศว 151
SWU 151

การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
3(3-0-6)
General Education for Human Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรั ชญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้ าหมายที่แท้ จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาความสาคัญและแนว
ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปั ญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการแก้ ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
มศว 161
SWU 161

มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
2(2-0-4)
Human in Learning Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการดาเนินชีวิตและสิ่งแวดล้ อม ความสาคัญของการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และการดาเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 38

มศว 251
SWU 251

ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
2(1-2-3)
Music and Human Spirit
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ ดนตรีเป็ นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึ กประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบ
บูรณาการสู่สาธารณชน
มศว 252
SWU 252

สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetics for Life
ศึ กษาแนวคิดทางด้ านสุนทรี ยศาสตร์ สุนทรี ยศาสตร์ ในเชิ งบู รณาการทั้งที่เกี่ยวข้ องกับ
ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กบั บริบทสังคม วัฒนธรรม และ
ธรรมชาติส่งิ แวดล้ อม
มศว 253
SWU 253

สุนทรียสนทนา
2(1-2-3)
Dialogue
ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้ สุนทรี ยสนทนาในการดาเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิด
และความรู้สึกร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซึ้ง การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึ กปฏิบัติ
สุนทรียสนทนาในสถานการณ์ท่หี ลากหลาย
มศว 254
SWU 254

ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
2(1-2-3)
Art and Creativity
ศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับพลังความคิดสร้ างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้ เกิดความงามและ
สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย
มศว 255
SWU 255

ธรรมนูญชีวิต
2(1-2-3)
Constitution For Living
ศึกษาหลักธรรมนู ญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้ างทุนชีวิต การนาชีวิตไปสู่เป้ าหมายที่ดีงาม
หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้ างแนว
ทางการพัฒนาตนเองพร้ อมฝึ กปฏิบัติ
มศว 256
SWU 256

การอ่านเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
Reading for Life
ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการ
อ่านจากแหล่งเรียนรู้ท่หี ลากหลาย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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มศว 257
SWU 257

วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
2(2-0-4)
Literature for Intellectual Powers
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่ วม
สมัย การวิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้ เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ
มศว 258
SWU 258

ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
2(2-0-4)
Arts of Speaking and Presentation
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความสาคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษา
และเนื้อหา การเรี ยบเรี ยงความคิด การร่ างบทพูด การพั ฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพู ด
ประเภทต่างๆ
มศว 261
SWU 261

พลเมืองวิวัฒน์
3(3-0-6)
Active Citizens
ศึกษาประวัติความเป็ นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์
เกี่ ย วกั บ พลเมื อ งในระบอบประชาธิ ป ไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้ า ที่ พ ลเมื อ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ
ความสาคัญของการยึดหลักสันติวิธีในการดาเนินชีวิต การมีจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่ วมลด
ความเหลื่อมลา้ ในสังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก
มศว 262
SWU 262

ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
2(2-0-4)
History and Effects on Society
ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลและเหตุการณ์สาคัญทางประวัติศาสตร์ท่เี ป็ นพลังขับเคลื่อนสังคมจาก
อดีตสู่ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้ มการก่อรูป
ทางสังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์
มศว 263
SWU 263

มนุษย์กบั สันติภาพ
2(2-0-4)
Human and Peace
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ
วัฒนธรรม และการจัดการความขัดแย้ งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติ
ของผู้ท่มี ีอุดมการณ์เกี่ยวกับสันติภาพและสันติสขุ ของมนุษยชาติ
มศว 264
SWU 264

มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Human in Multicultural Society
ศึกษาความหมายและความสาคัญของสังคมพหุ วัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจั ยด้ าน
โครงสร้ างทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การ
เสริมสร้ างกระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม
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มศว 265
SWU 265

เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Economic Globalization
ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกา
ภิวัตน์ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่ างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้ มใน
อนาคตและผลกระทบต่อ การดารงชีวิ ต ตลอดจนแนวทางการพั ฒนาอย่ างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
มศว 266
SWU 266

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2(2-0-4)
Sufficiency Economy
ศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง และสภาพทั่ ว ไปของสั ง คมไทย แนวคิ ด ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เปรียบเทียบกับเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ การ
วิเคราะห์หาแนวทางประยุกต์ใช้ ในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนาไปสู่การพึ่งตนเองบน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้ กระแสโลกาภิวัตน์
มศว 267
SWU 267

หลักการจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
Principles of Modern Management
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
องค์กร การจัดการทรั พยากรมนุ ษย์ การพั ฒนาองค์กร แนวโน้ มการจัดการสมัยใหม่และการพั ฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน
มศว 268
SWU 268

การศึกษาทางสังคมด้ วยกระบวนการวิจัย
2(1-2-3)
Social Study by Research
ศึกษาข้ อมูลและเหตุการณ์ท่มี ีผลกระทบสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปั จจุ บันโดย
การเรียนรู้แบบวิจัยเป็ นฐาน เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถเชื่อมโยงข้ อมูลจากการวิจัย
ไปสู่การใช้ ประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้ อม
มศว 351
SWU 351

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(2-2-5)
Personality Development
ศึกษาความหมายและความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล
การวิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติท่ดี ีต่อตนเองและ
ผู้อ่นื มารยาทพื้นฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่นื
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มศว 352
SWU 352

ปรัชญาและกระบวนการคิด
3(3-0-6)
Philosophy and Thinking Process
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็ นกระบวนการคิดที่สมั พันธ์กบั ชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม
บนพื้นฐานความมีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม
มศว 353
SWU 353

การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
3(3-0-6)
Logical Thinking and Ethics
ศึ ก ษากระบวนการคิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ลบนพื้ นฐานความรู้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เรี ย นรู้
ความสาคัญของวิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึ กพัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ใฝ่ รู้ความจริ ง
คิ ด อย่ า งมี เ หตุ ผ ล มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด ารงชี วิ ต อย่ า งมี ค วามสุข ท่า มกลางพลวั ต ทางสัง คมและ
สิ่งแวดล้ อม
มศว 354
SWU 354

ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
3(2-2-5)
Creativity and Innovation
ศึ ก ษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ป ระกอบ วิ ธีการพั ฒนาความคิดสร้ า งสรรค์แ ละนวั ต กรรม
กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สนิ ทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สาคัญของโลก การฝึ กปฏิบัติ
พั ฒ นาความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรมเพื่ อชุ ม ชนและสิ่ง แวดล้ อม พร้ อ มทั้ง น าเสนอผลงานต่ อ
สาธารณชน
มศว 355
SWU 355

พุทธธรรม
3(3-0-6)
Buddhism
ศึ ก ษาภูมิปั ญ ญาและกระบวนการคิ ดจากพุ ทธธรรมที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การดารงชี วิ ต การ
พั ฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรั ชญา และศาสนา การวิเคราะห์และ
พัฒนาแนวทางการดาเนินชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสขุ
มศว 356
SWU 356

จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
Social Psychology for Living
ศึ กษาโครงสร้ างและพฤติกรรมทางสังคม พื้ นฐานทางชี ววิ ทยาที่เกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม
มนุ ษย์ ตัวแปรทางสังคมที่ทาให้ เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะห์พฤติกรรมของบุคคลและ
กลุ่มจากปรากฏการณ์ทางสังคม การหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ ง การส่งเสริ มพฤติกรรมเอื้อ
สังคมและการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
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มศว 357
SWU 357

สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
2(2-0-4)
Mental Health and Social Adaptability
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้ างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์
สาเหตุและการป้ องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวัน
มศว 358
SWU 358

กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
2(1-2-3)
Creative Activities for Life and Social Development
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้ างสรรค์
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้ นคว้ าเพิ่ มเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
พัฒนากิจกรรมให้ มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม
มศว 361
SWU 361

มศว เพื่อชุมชน
3(1-4-4)
SWU for Communities
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุ มชน กระบวนการมีส่วนร่ วม โดยการบูรณาการการ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนิสิต เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจบริบทชุมชนด้ านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม
รวมทั้งเสริมสร้ างสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม
มศว 362
SWU 362

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2(1-2-3)
Local Wisdom
ศึกษาค้ นคว้ าภูมิปัญญาท้ องถิ่น ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้ องถิ่นกับการดารงชีวิตและ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้ องถิ่น โดย
การเรี ยนรู้ร่วมกับชุ มชน เพื่ อหาแนวทางสืบสานและพั ฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์ส่งิ แวดล้ อม
มศว 363
SWU 363

สัมมาชีพชุมชน
2(1-2-3)
Ethical Careers for Community
ศึ กษาค้ นคว้ าและพั ฒนาสัมมาชี พ ชุ มชนที่ผูก พั นและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อ ม
คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้ างจิตสานึก
ความสามัคคี และความตระหนักในศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทาให้ เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชน
ที่เข้ มแข็งและยั่งยืน
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มศว 364
SWU 364

กิจการเพื่อสังคม
2(1-2-3)
Social Enterprise
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ หลักการเป็ นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ
กิจการเพื่อสังคม เรียนรู้กิจการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการ
เพื่อสังคมต้ นแบบ และนาเสนอแนวทางสร้ างสรรค์กจิ การเพื่อสังคม พร้ อมทั้งฝึ กปฏิบัติร่วมกับชุมชน
ข. หมวดวิชาเฉพาะ(วิชาเอก)
1. กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิทยาสาสตร์และคณิตศาสตร์
คณ114
คณิตศาสตร์ท่วั ไป
4(4-0-8)
MA 114 General Mathematics
คุณสมบัติของระบบจานวนและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกัดฉาก
และพิกดั เชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการประยุกต์
การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์แบบไม่ตรงแบบ รูปแบบยังไม่กาหนด ลาดับและอนุกรม การกระจาย
อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
คม 103
CH 103

เคมีท่วั ไป
3(3-0-6)
General Chemistry
ศึ ก ษาพื้ นฐานของทฤษฎี อ ะตอมและโครงสร้ า งอะตอม ปริ ม าณสัม พั น ธ์ สมบั ติ แ ก๊ส
ของเหลว และสารละลาย ของแข็ง สมดุลเคมี สมดุลไอออน จลนพลศาสตร์เคมี พันธะเคมี ตารางธาตุ
และแนวโน้ มของสมบัติของธาตุ ธาตุเรพพรีเซนเตติฟ อโลหะ และธาตุทรานซิชัน
คม 193
CH 193

ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป
1(0-3-0)
General Chemistry Laboratory
ฝึ กทักษะการใช้ อุปกรณ์พ้ ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการ ทาการทดลอง
และวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริ มาณสัมพั นธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุ ดเยือกแข็ง การจัดเรี ยง
อนุ ภาคในของแข็ง สมดุลเคมี อินดิเคเตอร์ จลนพลศาสตร์เคมีการวิเคราะห์คุณภาพไอออนบวกและ
ไอออนลบ
ฟส 101
PY 101

ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
3(3-0-6)
Introductory Physics I
เวคเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ สนามโน้ มถ่วง โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบ
หมุน กลศาสตร์ ของระบบอนุ ภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบสั่น สมบัติของสสาร กลศาสตร์
ของของไหล การเคลื่อนที่แบบคลื่น เสียง ความร้ อนและอุณหพลศาสตร์
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ฟส 102
PY 102

ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
3(3-0-6)
Introductory Physics II
สนามไฟฟ้ าและอั น ตรกิ ริ ย าทางไฟฟ้ า สนามแม่ เ หล็ก และอั น ตรกิริ ย าทางแม่ เ หล็ก
สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ าที่ข้ ึนกับเวลา ไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์ แสง
ทฤษฎีสมั พัทธภาพ ทฤษฎีควอนตัม นิวเคลียร์ฟิสิกส์
ฟส 181
PY 181

ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
1(0-3-0)
Introductory Physics Laboratory I
ปฏิบั ติก ารทางฟิ สิก ส์ท่ีเ กี่ยวข้ อ งกับ หลั ก การวั ดพื้ นฐาน ค่ า ความคลาดเคลื่ อ น และเลข
นัยสาคัญ, กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งและสภาพยืดหยุ่น , กลศาสตร์ของไหล, อุณหพลศาสตร์ , การ
เคลื่อนที่แบบกวัดแกว่งและปรากฎการณ์คลื่น, และทัศนศาสตร์เบื้องต้ น
ฟส 182
PY 182

ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
1(0-3-0)
Introductory Physics Laboratory II
ปฏิบัติการทางฟิ สิกส์ท่เี กี่ยวข้ องกับหลักการและการใช้ งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้ าเบื้องต้ น,
ปรากฏการณ์ทางไฟฟ้ าและแม่เหล็ก, วงจรไฟฟ้ ากระแสตรงและกระแสสลับ, อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์สาร
กึ่งตัวนาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้
วศย 102
CvE 102

แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม 1
3(3-0-6)
Calculus for Civil and Environmental Engineering I
เรขาคณิ ต วิ เ คราะห์ ใ นแคลคู ลั ส ปริ ภูมิ ส ามมิ ติ และเวคเตอร์ ฟั ง ก์ชั น ค่ า เวคเตอร์
อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์หลายชั้น สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้ น สถิติและความน่าจะเป็ นสาหรับวิศวกรรม
โยธาเบื้องต้ น

วศย 203
CvE 203

แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม 2
3(3-0-6)
Calculus for Civiland Environmental Engineering II
บุรพวิชา : วศย 102
สนามเวคเตอร์ แคลคูลัสของเวคเตอร์ พีชคณิตของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้ น และ
การกาจัดแบบเกาส์ อิสระเชิงเส้ น และปริภมู ิเวคเตอร์ ดีเทอร์มิแนนต์ และกฎของคราเมอร์ เมทริกซ์
ผกผัน และการกาจัดแบบเกาส์-จอร์แดน ค่าเจาะจง และเวคเตอร์เจาะจง เมทริกซ์ต้งั ฉาก และวิธกี าร
แนวทแยง
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2. กลุ่มพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วศ 201
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
3(3-0-6)
EG 201
English for Specific Purposes I
ศัพท์เฉพาะทางสาขาวิศวกรรมการแยกแยะหน้ าที่ของคาศัพท์ ฝึ กทักษะการออกเสียง
คาภาษาอังกฤษอย่างถูกต้ อง ข้ อผิดพลาดในการใช้ ภาษาอังกฤษที่พบได้ บ่อยทั้งการฟั ง การพูด การ
อ่านและการเขียน
วศ 202
EG 202

ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
3(3-0-6)
English for Specific Purposes II
การเลือกใช้ คาที่เหมาะสมกับบริบท บทสนทนาที่พบในงานวิศวกรรม เรียนรู้การ
สนทนา การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อสารในงานวิศวกรรม
วศย 101
CvE 101

ปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาพื้นฐาน
1(0-3-0)
Basic Civil Engineering Practices
ศึกษาความสาคัญของงานวิศวกรรม ความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องของศาสตร์ทางวิศวกรรม
กับการผลิ ต งานอุตสาหกรรม ทักษะพื้ นฐานของวิ ศวกร ความรู้ เบื้ องต้ นเกี่ยวกับเครื่ องมือ อุปกรณ์
เครื่องทุ่นแรง ที่ใช้ ในขบวนการผลิตพื้นฐาน มาตรวิทยา ฝึ กการใช้ เครื่องมือที่ใช้ ปฏิบัติงานปรับแต่งขึ้น
รูปโลหะแปรรูปโลหะ งานประกอบชิ้นส่วน งานเชื่อมไฟฟ้ าและแก๊ส งานสารวจ งานคอนกรีต งานไม้
ระเบียบปฏิบัติและความปลอดภัยในการทางาน และศึกษาดูงาน
วศก 109
ME 109

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-4)
Engineering Drawing
ทักษะการใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์ มาตรฐานในงานเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรและ
ตัวเลข เรขาคณิตประยุกต์ ภาพฉายออร์โธกราฟฟิ ก การเขียนภาพออร์โธกราฟฟิ กและการเขียนภาพ
สามมิติ การกาหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน ภาพตัด มุมมองช่ วยและแผ่นคลี่ การเขียนภาพร่ าง
เกลี ยว สลั ก เกลี ยวและแป้ นเกลี ยว สัญ ลั กษณ์ ในงานเขียนแบบ การเขียนแบบรายละเอียดและการ
ประกอบชิ้นส่วน การเขียนแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นต้ น
วศฟ 170
EE 170

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-4)
Computer Programming
แนวคิ ด พื้ นฐานของระบบคอมพิ ว เตอร์ องค์ ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร์ การ
ปฏิสัมพั นธ์ระหว่ างฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ด้วยภาษาที่ใช้ ในปั จจุ บัน
ฝึ กปฏิบัติสาหรับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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วศอ 222
InE 222

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้ าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และ+การนาไปใช้ งานของ
วัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก ประกอบด้ วย โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์ และวัสดุคอมโพสิต คุณสมบัติทางกล
ของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพของวัสดุ
วศย 211
CvE 211

กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
Engineering Mechanics I
ศึ ก ษาพื้ นฐานของวิ ช ากลศาสตร์ ระบบแรงในสองมิ ติ แ ละสามมิ ติ ก ารหาแรงลั พธ์
หลักการสมดุลในสองมิติและสามมิติของอนุ ภาคและวัตถุแข็งเกร็งโครงสร้ าง ศูนย์กลางมวลและเซ็น
ทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย แรงภายในคาน สถิตศาสตร์ของไหลความเสียดทาน หลักของงานเสมือน
และเสถียรภาพพลศาสตร์เบื้องต้ น
วศย 212
CvE 212

คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรโยธา
3(3-0-6)
Applied Mathematics for Civil Engineers
ศึ ก ษาทฤษฎีก ารประมาณเบื้ องต้ น ผลเฉลยของสมการพี ช คณิ ตและสมการอดิ ศั ย
สมการเอกพันธุ์ สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เอกพันธุ์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่งและสูงกว่า สมการ
เชิงอนุ พันธ์เชิงเส้ น การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ ระบบของสมการเชิงอนุ พันธ์เชิงเส้ น ผลเฉลย
แบบอนุ กรม ผลเฉลยเชิงตัวเลข อนุ กรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์ และการประยุกต์บางอย่างในระบบ
วิศวกรรมโยธา
วศย 213
CvE 213

ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3(3-0-6)
Strength of Materials I
บุรพวิชา : วศย211
ศึ ก ษาแรง หน่ ว ยแรง กลสมบั ติ ข องวั ส ดุ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งหน่ ว ยแรงและ
ความเครียด โมเมนต์บิด แผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด หน่วยแรงในคาน และการโก่งตัวของ
คาน
วศย 214
CvE 214

ความแข็งแรงของวัสดุ 2
3(3-0-6)
Strength of Materials II
บุรพวิชา : วศย 213
ศึกษาคานแบบอินดีเทอร์ มิเนทเชิงสถิต หน่ วยแรงและความเครียดรวม วงกลมของ
มอร์ คานประกอบ การโก่งเดาะของเสา ทฤษฎีของการวิบัติ
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วศย 241
CvE 241

ชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulics
ศึกษาคุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของไหล แรงกระทาต่อวัตถุในของเหลว แรง
ลอยตัวและสมดุล สมการของความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ ของไหลสมมุติและของไหลจริง การไหล
แบบราบเรียบและปั่ นป่ วน การไหลแบบต่างๆ การไหลคงที่ และการไหลไม่คงที่ แรงต้ านทานการไหล
ทฤษฎีพลังงาน สมการโมเมนตัม การไหลในท่อ การไหลในทางนา้ เปิ ด การวัดการไหล การวิเคราะห์มิติ
และแบบจาลอง เครื่องสูบนา้ และกังหันนา้
วศย 343
CvE 343

ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-0)
Hydraulic Laboratory
บุรพวิชา : วศย 241
ปฏิบัติการทดลองทฤษฎีชลศาสตร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและลักษณะต่าง ๆ ของการ
ไหล ตามทฤษฎีของไหล สถิตย์ศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว การไหลในท่อ การสูญเสียพลังงาน การไหล
ในทางนา้ เปิ ด การไหลคงที่และไม่คงที่ และอุปกรณ์ทางชลศาสตร์ เทอร์ไบน์ เครื่องสูบนา้ ประกอบด้ วย
การทดลอง 12 ถึง 14 การทดลอง
วศย 261
CvE 261

วิศวกรรมสารวจ
3(3-0-6)
Surveying
ศึกษาหลักการในงานสารวจ และเครื่องมืออุปกรณ์ในงานสารวจ การทาระดับ หลั กการ
และการประยุกต์ใช้ กล้ องวัดมุม การวัดระยะ การหาทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในการสารวจ ความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ การคานวณ และปรับแก้ ข้อมูล การสารวจด้ วยโครงข่ายสามเหลี่ยม การหามุมอซิมุท
การหาพิกัดจากการทาวงรอบ การสารวจงานระดับ งานเก็บรายละเอียดเพื่อการเขียนแผนที่ภมู ิประเทศ
การวางผังงานสิ่งก่อสร้ าง การวางแนวทางโค้ งราบ-ดิ่ง การพิมพ์แผนที่
วศย 262
CvE 262

ปฏิบัติการสารวจ
1(0-3-0)
Surveying Field Work
ปฏิบัติการวัดระยะด้ วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ การใช้ เข็มทิศ การทาระดับ เส้ นชั้นความสูง
การวัดมุมด้ วยกล้ องสารวจ การทาแผนที่ตามวิชา วศย 261 การฝึ กปฏิบัติงานสนาม การทางานแผนที่
โครงข่าย การทาแผนที่ภมู ิประเทศ การสารวจเส้ นทาง
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วศย 263
CvE 263

ฝึ กงานสารวจภาคสนาม
1(80 ชั่วโมง)
Surveying Camp
บุรพวิชา : วศย 261 และ วศย 262
ฝึ กงานภาคสนาม การทาระดับ การประยุกต์ใช้ กล้ องวัดมุม การวัดระยะ การหาทิศทาง
หาความคลาดเคลื่อนในการสารวจ หาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ คานวณ และปรับแก้ ข้อมูล สารวจ
ด้ วยโครงข่ายสามเหลี่ยม หามุมอซิมุท หาพิกัดจากการทาวงรอบ สารวจงานระดับ งานเก็บรายละเอียด
เพื่อการเขียนแผนที่ภมู ิประเทศ การพิมพ์แผนที่ ใช้ เวลาทางานรวมกันไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง
3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วศย 215
วิเคราะห์โครงสร้ าง 1
3(3-0-6)
CvE 215
Structural Analysis I
บุรพวิชา : วศย 213
ศึกษาทฤษฎีโครงสร้ าง แรงชนิดต่าง ๆ ที่กระทาและเกิดขึ้นในโครงสร้ าง คาน โครงข้ อ
หมุน โครงข้ อแข็ง การวิเคราะห์ด้วยวิธกี ราฟิ ก การวิเคราะห์โครงสร้ างดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต การวิเคราะห์
โครงข้ อหมุน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของโครงสร้ าง ความสัมพันธ์ระหว่างแรงต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้ าง การเสียรูปของโครงสร้ าง วิธีโมเมนต์พ้ ืนที่ คานเสมือน งานเสมือน และทฤษฎีพลังงาน เส้ น
อิทธิพลของโครงสร้ างดีเทอร์มิเนท
วศย 231
CvE 231

ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
2(2-0-4)
Engineering Geology
ศึกษาแร่ และหิน หินอัคนี และสภาพธรณีวิทยาของหินอัคนี หินชั้น หินแปร การลาดับ
ชั้นหินเบื้องต้ น และระยะเวลาทางธรณี ธรณีกายภาพ แผนที่ธรณีวิทยา การสารวจสภาพธรณีวิทยาของ
แหล่งวัสดุก่อสร้ าง สภาพธรณีวิทยาของบริเวณสันเขื่อน และอ่างเก็บนา้ สภาพธรณีวิทยาของเส้ นทาง
คมนาคม ปฏิบัติการแร่และหิน ปฏิบัติการโครงสร้ าง ธรณีวิทยา ปฏิบัติการแปลแผนที่ธรณีวิทยา เพื่อ
ประยุกต์ในงานก่อสร้ างต่าง ๆ และงานชลประทาน/เกษตร สภาพอุทกธรณีวิทยาเบื้องต้ น
วศย 251
CvE 251

วิทยาการคอนกรีต
3(2-3-4)
Concrete Technology
ศึกษาชนิดของปูนซีเมนต์ คุณสมบัติและการใช้ งานของปูนซีเมนต์ ส่วนผสมคอนกรี ต
คอนกรีตสด คอนกรีตชนิดพิเศษ นา้ ผสมคอนกรีต สารผสมเพิ่ม คุณสมบัติของมวลรวม การออกแบบ
ส่วนผสมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตและส่วนผสม การเก็บและการ
เคลื่อนย้ าย กาลังของคอนกรีต ข้ อกาหนดมาตรฐานในงานคอนกรีตต่าง ๆ เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ ใน
งานคอนกรีตมาตรฐานการทดสอบ และการทารายงานผลการทดสอบ
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วศย 252
CvE 252

วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
1(0-3-0)
Civil Engineering Materials and Testing
คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุก่อสร้ าง เช่น คอนกรีต เหล็ก โลหะ อโลหะ ไม้ อิฐ ทราย
หิน แอสฟัลท์ ฯลฯ วิธีผลิตและประโยชน์ของวัสดุก่อสร้ าง วัสดุโครงสร้ างส่วนฐานราก ส่วนหลังคา พื้น
กระเบื้อง วัสดุก่อ วัสดุฉาบ วัสดุการทาง การทดสอบ คุณสมบัติการรับแรงของวัสดุ เช่น กาลังต้ านแรง
ดึง แรงอัด แรงดัด ฯลฯ มาตรฐานการทดสอบ และการทารายงานผลการทดสอบ
วศย 316
CvE 316

การวิเคราะห์โครงสร้ าง 2
3(3-0-6)
Structural Analysis II
บุรพวิชา : วศย 215
โครงสร้ างอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต ดีกรีของอินดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์การโก่งตัวของ
โครงสร้ างแบบอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธีต่าง ๆ เช่น การเสียรูปสอดคล้ อง มุมหมุนและการโก่งตัว และ
กระจายโมเมนต์ เส้ นอิทธิพลของโครงสร้ างแบบอินดีเทอร์มิเนท วิธีเสาอุ ปมาน การวิเคราะห์โครงสร้ าง
ด้ วยวิธปี ระมาณ การวิเคราะห์ด้วยวิธพี ลาสติก การวิเคราะห์โครงสร้ างโดยเมทริกซ์เบื้องต้ น
วศย 321
CvE 321

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-6)
Reinforced Concrete Design
บุรพวิชา : วศย 215
ศึกษาวัสดุคอนกรีตเสริมเหล็ก การวิเคราะห์โครงสร้ างสาหรับการออกแบบ ข้ อบัญญัติ
ในการออกแบบ การออกแบบด้ วยวิธีหน่วยแรงใช้ งานและวิธีกาลัง พฤติกรรมขององค์อาคารและทฤษฎี
ออกแบบเมื่อรองรับแรงดัด แรงเฉือน แรงบิด แรงอัด แรงอัดร่ วมกับแรงดัด ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างแรง
ต่างๆ การยึดเหนี่ยว รายละเอียดเหล็กเสริม ภาวะใช้ งานของโครงสร้ าง ประยุกต์ทฤษฎีส่กู ารออกแบบ
องค์อาคาร เช่น คาน แผ่นพื้น บันได เสา และฐานราก ฝึ กออกแบบโครงสร้ างคอนกรีตเสริมเหล็กพร้ อม
ให้ รายละเอียดเหล็กเสริม
วศย 322
CvE 322

การออกแบบโครงสร้ างไม้ และเหล็ก
4(4-0-8)
Design of Steel and Timber Structures
บุรพวิชา : วศย 215
การออกแบบองค์อาคารประเภทโครงสร้ างไม้ และโครงสร้ างเหล็ก ทั้งวิ ธีหน่ วยแรงที่
ยอมให้ และวิธตี ัวคูณความต้ านทานและนา้ หนักบรรทุก องค์อาคารรับแรงดึง แรงอัด แรงตามแนวแกน
และแรงดัดของคาน เสา จุ ดต่อแบบต่าง ๆ โดยวิธีเชื่อมและต่อด้ วยหมุดยา้ สลักเกลียว คานประกอบ
ขนาดใหญ่ โครงหลังคาและอาคาร ประเภทโครงสร้ างไม้ และโครงสร้ างเหล็ก ประมวลข้ อบังคับในการ
ออกแบบโครงสร้ างไม้ และโครงสร้ างเหล็ก การโก่งตัวของคาน แบบรายละเอียด การฝึ กออกแบบ
โครงสร้ างไม้ และเหล็ก
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วศย 332
CvE 332

ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
Soil Mechanics
การกาเนิดดิน การจาแนกดินและคุณสมบัติตามดัชนีต่างๆ การบดอัด การซึมนา้ ของดิน
และปัญหาการไหลซึม หน่วยแรงประสิทธิผลหลักของมวลดิน การกระจายของหน่วยแรง การยุบตัวของ
ดิน กาลังเฉือนของดิน ทฤษฎีของแรงดันดิน เสถียรภาพของความลาด กาลังแบกทาน
วศย 333
CvE 333

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-0)
Soil Mechanics Laboratory
คุณสมบัติของดินทางฟิ สิกส์และทางวิศวกรรม การเจาะสารวจดิน การเก็บตัวอย่างดิน
การทดสอบคุณสมบัติดินในสนาม การทดสอบคุณสมบัติดินในห้ องปฏิบัติการ พิกดั อัตเตอร์เบิร์ก พิกดั
การหดตัวพิ กัดเหลว ความถ่ วงจาเพาะของเม็ดดิน การวิ เคราะห์ ขนาดเม็ดดิน การจาแนกดิน ทาง
วิศวกรรม การบดอัดดิน อัตราส่วนซีบีอาร์ ความหนาแน่นของดินในสนาม ความซึมนา้ ของดิน กาลังรับ
แรงเฉือนตรง กาลังรับแรงอัดแบบไม่โอบรัด กาลังรับแรงอัดแบบโอบรัดสามแกน การทรุดตัวของดิน
ฝึ กปฏิบัติการทดลองไม่น้อยกว่า 12 การทดลอง
วศย 341
CvE 341

อุทกวิทยา
3(3-0-6)
Hydrology
บุรพวิชา : วศย 241
วัฎจักรของน้า การวัดข้ อมูลอุตุนิยมวิทยา การรวบรวมตรวจสอบข้ อมูลทางด้ านอุทก
วิทยา นา้ ฝนและการวิเคราะห์นา้ ฝน การเก็บกักนา้ การระเหย การคายนา้ การซึ มลงดิน การวัดนา้ ท่า
การไฮโดรกราฟนา้ ท่า การวิเคราะห์ไฮโดรกราฟ นา้ ท่วม นา้ หลาก การไหลเข้ า -ออกอ่างเก็บนา้ นา้ ใต้ ดิน
เบื้องต้ น ตะกอนในลานา้ การประเมินปริมาณตะกอน การประยุกต์ใช้ ในงานวิศวกรรมโยธา
วศย 342
CvE 342

วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
บุรพวิชา : วศย 241
การประยุกต์ของกลศาสตร์ของไหล การไหลแบบต่าง ๆ การออกแบบระบบท่อ ความ
ดันนา้ กระตุกเครื่องสูบนา้ และกังหัน หลักการไหลในทางนา้ เปิ ด ความต้ านทานการไหล ตะกอนท้ องนา้
และตะกอนแขวนลอย การออกแบบคลองส่งนา้ การออกแบบอาคารทางชลศาสตร์ชนิดต่างๆ เขื่อน อ่าง
เก็บนา้ ทางนา้ ล้ น ระบบส่งและระบายนา้ แบบจาลองชลศาสตร์
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วศย 371
CvE 371

วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
Highway Engineering
บุรพวิชา : วศย 261
ประวั ติ ค วามเป็ นมาของถนน วิ วั ฒ นาการทางหลวงในประเทศ การแบ่ ง ชั้ น ถนน
หลักการวางแผนทางหลวงและการวิเคราะห์ด้านจราจร การออกแบบและการดาเนินงานที่จาเป็ นในการ
ก่อสร้ างทางหลวง เช่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าด้ านเศรษฐศาสตร์และด้ านการเงิน การออกแบบชั้นทาง
และแผ่นพื้ นถนนเบื้องต้ น (ถนนลาดยางและถนนคอนกรี ต) การออกแบบท่อระบายน้า การศึกษา
เทคนิคการก่อสร้ างและงานการบารุงรักษาเส้ นทาง
วศย 436
CvE 436

วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-6)
Foundation Engineering
บุรพวิชา : วศย 332
การสารวจผิวดิน กาลั งแบกทานของฐานราก การออกแบบฐานรากแผ่ แ ละฐานราก
เสาเข็ม การวิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาของแรงดันดินทางข้ างและโครงสร้ างกันดิน กาแพงเข็มพืด การ
ปรับปรุงสภาพดิน การออกแบบฐานรากแพและฐานรากจมบ่อเบื้องต้ น การเปิ ดหน้ าดินและการคา้ ยัน
เบื้องต้ น ความเสถียรของคันดิน และไหล่ตลิ่ง ทานบ การออกแบบเขื่อน ฝึ กปฏิบัติการออกแบบฐาน
ราก
วศย 453
การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้ าง
3(3-0-6)
CvE 453
Construction Engineering Management
ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการส่งมอบโครงการ ผังบริหารโครงการ การวางผังโครงการ
การวางแผนโครงการ การก่อสร้ างยุคใหม่ เทคโนโลยีการก่อสร้ าง เครื่องมือในการก่อสร้ าง วิธีเส้ นทาง
วิกฤติ (CPM) การบริ หารทรั พยากรของโครงการ การตรวจวัดความก้ าวหน้ า ความปลอดภัยในการ
ก่อสร้ าง ระบบคุณภาพ
วศย 463
CvE 463

การสารวจเส้ นทาง
3(3-0-6)
Route Surveying
บุรพวิชา : วศย 261
เทคนิคในการสารวจแนวเส้ นทาง หลักการออกแบบเส้ นทาง และความปลอดภัยของ
เส้ นทางโค้ ง การออกแบบโค้ งทางราบ โค้ งวงกลม โค้ งผสม และโค้ งย้ อน โค้ งก้ นหอย โค้ งดิ่ง การคานวณ
งานดิน กราฟมวลดิน การวางผังแนวเส้ นทาง การกาหนดหมุดของลาด การสารวจเส้ นทางเพื่ อการ
ก่อสร้ าง
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4. กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธาและสหกิจศึกษา
วศย 492
โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(0-9-0)
CvE 492
Civil Engineering Project
โครงงาน/ปฏิบัติการที่น่าสนใจในด้ านต่าง ๆ ของแขนงวิชาวิศวกรรมโยธาและแขนงวิชา
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งโครงร่ างต้ องผ่านความเห็นชอบจากคณาจารย์แล้ ว โดยจะต้ องทา
โครงงานภายใต้ การควบคุมของอาจารย์ให้ แล้ วเสร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา นิสติ จะต้ องส่งรายงานผล
การดาเนินงานในรูปแบบเอกสารและการสอบปากเปล่า
วศย 499
CvE 499

สหกิจศึกษา
6(0-18-0)
Co-operative Education
การฝึ กงานในหน่ วยงาน ทั้งในอุตสาหกรรม หรื อในหน่ วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้ อ ง โดยมี
ระยะเวลาการฝึ กงานไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ระหว่างภาคการศึกษาที่ 9 เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพในงาน
ทางวิศวกรรมโยธา สามารถวิเคราะห์และแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับงานวิศวกรรมโยธา และนาปั ญหาที่
ได้ รับจากหน่วยงานที่ฝึกมาแก้ ปัญหา การปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร และ
เมื่อสิ้นสุดการฝึ กงานนิสิตต้ อ งส่งรายงาน และนาเสนอข้ อมูล โดยมีการวิเคราะห์ความรู้ท่ไี ด้ รับระหว่ าง
การฝึ กงาน ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการฯ ที่แต่งตั้งจากภาควิชา
5. กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
วศย 417
วิธเี มทริกซ์สาหรับการวิเคราะห์โครงสร้ าง
3(3-0-6)
CvE 417
Matrix Method for Structural Analysis
บุรพวิชา : วศย 316
พี ชคณิตของเมทริ กซ์ การวิ เคราะห์ โครงสร้ างด้ วยวิ ธีแรงและวิ ธีการเปลี่ ยนตาแหน่ ง
การสร้ างเฟลกซิบิลิตีเมทริ กซ์ และสติฟเนสเมทริ กซ์ของโครงสร้ าง การวิเคราะห์แรงกระทาและการ
เปลี่ยนตาแหน่ งของโครงสร้ าง การปล่ อยเงื่อนไขที่ปลายขององค์อาคาร และการวิเคราะห์ผลกระทบ
อันดับที่สอง การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการช่วยวิเคราะห์โครงสร้ าง
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วศย 418
CvE 418

วิธไี ฟไนท์อิลิเมนต์ข้นั ต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Finite Element Method
บุรพวิชา : วศย 316
พื้นฐานทางด้ านทฤษฎี และแนวความคิดเกี่ยวกับวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ การสร้ างสมการ
ไฟไนต์อิลิเมนต์จากวิธีการตรง วิธีการแปรปั น และวิธีการถ่วงน้าหนักเศษตกค้ า ง ฟั งก์ชันประมาณ
ภายในอิลิเมนต์และการปริพันธ์อิลิเมนต์เมทริกซ์เชิง ตัวเลข การประยุกต์วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์กับปัญหา
ของแข็ง ความร้ อน และของไหล การนาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ท่ีมีพ้ ื นฐานของวิ ธีไฟไนต์อิลิเมนต์ มา
แก้ ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา
กลุ่มวิชาวิศวกรรมออกแบบโครงสร้าง
วศย 422
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
CvE 422
Prestressed Concrete Design
บุรพวิชา : วศย 321
หลักการขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุท่ใี ช้ ในงานคอนกรีตอัดแรง
ระบบการอัดแรง ข้ อกาหนดเกี่ยวกับหน่ วยแรงที่ยอมให้ สาหรั บวั สดุ การวิเคราะห์หน่ วยแรงและการ
ออกแบบหน้ าตัดที่ ณ สภาวะใช้ งาน การตรวจสอบความปลอดภัย ณ สภาวะประลัย การวิเคราะห์การ
แอ่นตัวของคานการสูญเสียแรงอัดในคานคอนกรีตอัดแรง การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้ างต่อเนื่อง
การออกแบบคานเชิงประกอบ แผ่นพื้นสาเร็จรูป การออกแบบเสาเข็ม และแผ่นพื้นไร้ คานอัดแรง
วศย 427
CvE 427

วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้ น
3(3-0-6)
Introduction to Earthquake Engineering
บุรพวิชา : วศย 215
ความรู้เบื้องต้ นที่เกี่ยวข้ องกับแผ่นดินไหว เช่น ธรณีวิทยา แหล่งกาเนิด และพลศาสตร์
ของโครงสร้ าง ความเสียหายและรูปแบบการวิบัติของโครงสร้ างเนื่องจากแผ่นดินไหว หลักการออกแบบ
เต็มความจุ การออกแบบต้ านทานแผ่นดินไหวโดยวิธีแรงสถิตย์เทียบเท่า การกาหนดรายละเอียดเหล็ก
เสริมให้ เกิดความเหนียว การประเมินความแข็งแรงของอาคารเพื่อต้ านแผ่นดินไหวและการประยุกต์ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปในการวิเคราะห์โครงสร้ างภายใต้ การสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
วศย 428
CvE 428

โครงสร้ างคอนกรีตสาเร็จรูป
3(3-0-6)
Precast Concrete Structures
ความหมายของคอนกรีตสาเร็จรูป วัสดุท่ใี ช้ ในงานคอนกรีตสาเร็จรูปประเภทการก่อสร้ าง
โครงสร้ า งคอนกรี ตสาเร็จ รู ป การขึ้น รู ป การหล่ อ การจั ดส่ง และการประกอบโครงสร้ า งคอนกรี ต
สาเร็จรูป การวิเคราะห์โครงสร้ างคอนกรีตสาเร็จรูป การออกแบบคานและโครงข้ อแข็งคอนกรีตสาเร็จรูป
การบารุงรักษาโครงสร้ างคอนกรีตสาเร็จรูป
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
วศย 433
ปฐพีกลศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
CvE 433
Applied Soil Mechanics
บุรพวิชา : วศย 333
คุณสมบัติของดิน สภาวะยืดหยุ่นและพลาสติกของดิน หน่วยแรงต่างๆในดินการอัดตัว
คายนา้ กาลังเฉือนของดิน การประยุกต์ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์ สาหรับงานฐานรากตื้น และฐานรากลึก
ประยุกต์ทฤษฎีแรงดันดินทางข้ างและกาแพงกัน ดิน การประยุกต์ทฤษฎีการซึมได้ และการไหล การ
ประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ ปัญหาทางปฐพีกลศาสตร์
วศย 434
CvE 434

การออกแบบฐานรากขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Foundation Design
บุรพวิชา : วศย 334
หลักการออกแบบฐานราก การคานวณขนาดและปริ มาณเหล็กเสริ มในฐานรากของ
โครงสร้ างประเภทต่ า งๆ ฐานรากร่ ว ม ฐานรากแพขนาดใหญ่ ฐานรากอาคารสู ง ฐานรากเสาสง
ไฟฟ้ าแรงสูง ฐานรากสะพาน ฐานรากอาคารทางชลศาสตร์การประยุกต์ใช้ โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้ าง
สาเร็จรูปในการแก้ ปัญหาการวิเคราะห์ฐานราก ฐานรากบนดินพิเศษ การแก้ ปัญหาฐานรากเยื้องศูนย์
การออกแบบฐานรากด้ วยวิธที อ่ นอัดและเส้ นยึดโยง
วศย 435
CvE 435

การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้ างดิน
3(3-0-6)
Analysis and Design of Earth Structures
บุรพวิชา : วศย 332
คุณลักษณะของโครงสร้ างที่ใช้ ดินเป็ นวัสดุก่อสร้ าง การสารวจและทดสอบสมบัติของดิน
เพื่อการออกแบบ การวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดดิน การวิเคราะห์การไหลซึมของนา้ และความดันใน
ระหว่างการก่อสร้ างและใช้ งาน การออกแบบเชิงลาดและบ่อขุด การวิเคราะห์การทรุดตัว การออกแบบ
เสริมความแข็งแรงของดิน การก่อสร้ างและควบคุมงานสนาม
วศย 438
CvE 438

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมปฐพี
3(2-3-4)
Computer Applications in Geotechnical Engineering
การแก้ ปัญหาในทางวิศวกรรมปฐพี ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการวิเคราะห์และออกแบบด้ านวิศวกรรมปฐพี
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วศย 439
CvE 439

หลักการกลศาสตร์ของหินและงานอุโมงค์
3(3-0-6)
Principles of Rock Mechanics and Tunneling
บุรพวิชา : วศย 231
การจาแนกประเภทของหิน สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางวิศวกรรมและความแข็งแรง
ของหินอุโมงค์ และหน่วยแรงรอบอุโมงค์ การหาสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางวิศวกรรมของหินใน
ห้ องปฏิบัติการ
กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า
วศย 441
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกรรมแหล่งนา้
3(2-3-4)
CvE 441
Computer Software for Water Resource Engineering
บุรพวิชา : วศย 231
การจาแนกประเภทของหิน สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางวิศวกรรมและความแข็งแรง
ของหินอุโมงค์ และหน่วยแรงรอบอุโมงค์ การหาสมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางวิศวกรรมของหินใน
ห้ องปฏิบัติการ
วศย 444
CvE 444

วิศวกรรมแหล่งนา้ และการจัดการ
3(3-0-6)
Water Resource Engineering and Management
บุรพวิชา : วศย 255
การวางแผนโครงการ การวิ เ คราะห์ ร ะบบลุ่ ม น้า ของโครงการด้ ว ยแบบจ าลอง การ
ออกแบบขั้นต้ นขององค์ประกอบของโครงการ หลักการใช้ นา้ กฎหมายการใช้ นา้ การประยุกต์ หลักการ
อุทกวิทยา ชลศาสตร์ และทฤษฎีโครงสร้ าง ในการออกแบบอาคารชลศาสตร์ อ่างเก็บน้า เขื่อน ทาง
ระบายนา้ ล้ น ประตูนา้ อาคารบังคับนา้ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การบริหารนา้ ในระบบลุ่มนา้ ด้ วย
แบบจาลอง เส้ นโค้ งกฎการปฏิบัติงานอ่างเก็บนา้ การทารายงาน การศึกษากรณีเฉพาะ
วศย 445
CvE 445

การออกแบบเขื่อนขนาดเล็ก
3(3-0-6)
Design of Small Dam
บุรพวิชา : วศย 334
หลักการออกแบบเขื่อนขนาดเล็ก ประเภทเขื่อนดิน เขื่อนหินทิ้ง เขื่อนคอนกรีตขนาดเล็ก
ฝายนา้ ล้ นชนิดต่างๆ ข้ อพิจารณาในการออกแบบต่างๆ เช่น การสารวจภูมิประเทศ การสารวจธรณีฐาน
ราก การสารวจอุทกวิทยา ชลศาสตร์ของแม่นา้ และวัสดุก่อสร้ าง เป็ นต้ น
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการ
วศย253
การบริหารโครงการทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
CvE 253
Engineering Project Management
หลั ก การบริ หารจั ดการสมัย ใหม่ การสร้ า งมนุ ษยสัมพั น ธ์ หลั กจิ ตวิ ทยา การบริ หาร
โครงการ การวางแผนงาน การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการทางาน การเขียนรายงานการประชุม
การจัดการทางด้ านการเงิน การบัญชี การตลาด การควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน หลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเบื้องต้ น และหลักคุณธรรมในการทางาน
วศย 454
CvE 454

สัญญาข้ อกาหนดและประมาณราคา
3(3-0-6)
Contract, Specification and Cost Estimation
การคานวณ และประมาณการค่าก่อสร้ างจากแบบก่อสร้ างในด้ านเงิน งาน เวลา และวัสดุ
เพื่อสามารถนามาวิเคราะห์วางแผน เพื่อการก่อสร้ าง การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะขององค์
อาคารและงานงานทางด้ านวิศวกรรมโยธาต่าง ๆ เพื่อเป็ นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้ างต่า งๆ รูปแบบ
และขั้นตอนการประมูลในงานก่อสร้ าง ข้ อกาหนดสัญญาจ้ างแบบต่าง ๆ การทาสัญญาเพื่อการก่อสร้ าง
การประกันภัยและเสี่ยงภัย ขั้นตอนการดาเนินการตามสัญญา
วศย 455
CvE 455

การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้ าง
3(3-0-6)
Construction Safety Management
บุรพวิชา : วศย 453
ความปลอดภั ยในงานก่ อ สร้ า ง สาเหตุแ ละวิ ธีป้ องกัน อุบั ติ เ หตุ สถิติความปลอดภั ย
หลั ก การจั ดการความปลอดภั ย กฎหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภั ย จิ ตวิ ทยาความปลอดภั ยเบื้ องต้ น
วิศวกรรมความปลอดภัยในก่อสร้ าง การประกันภัยในการก่อสร้ าง
วศย 456
CvE456

การบริหารจัดการสาธารณภัยเบื้องต้ น
3(3-0-6)
Fundamental of Public Hazard Management
สาธารณภัยและสาธารณภัยที่ก่อให้ เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง บทบาทของวิศวกร
กับการป้ องกัน บรรเทา และการบริหารจัดการสาธารณภัย โดยเฉพาะการจัดการโครงสร้ างพื้นฐาน
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารวจ
วศย 464
โฟโตแกรมเมตรี
3(3-0-6)
CvE 464
Photogrammetry
บุรพวิชา : วศย 261
หลักการพื้นฐานในงานภาพถ่ายทางอากาศ กล้ องและการถ่ายภาพ การวางแผนการบิน
เรขาคณิตของภาพถ่าย วิธีการถ่ายภาพทางอากาศ การปรับภาพถ่ายเข้ าหากัน การปรับแก้ ภ าพถ่ายทาง
อากาศ การสร้ างภาพฉายออร์โธกราฟฟิ ค การพิมพ์ภาพสเตอริโอ
วศย 466
CvE 466

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรมโยธา
3(2-3-4)
Geographic Information Systemin Civil Engineering
บุรพวิชา : วศย 261
การใช้ คอมพิวเตอร์ในการจัดระบบข้ อมูลภูมิศาสตร์ วิเคราะห์ปัญหา การตัดสินใจทาง
วิศวกรรมโยธา และการนาเสนอผลในรูปแบบของรายงานและแผนที่อย่างสมบูรณ์
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทาง
วศย 473
วิศวกรรมการขนส่ง
3(3-0-6)
CvE 473
Transportation Engineering
การออกแบบ การวางแผน และ การประเมินระบบขนส่งประเภทต่างๆ เช่น ทางถนน
ทางราง ทางนา้ ทางอากาศ ทางท่อ และการออกแบบสิ่งก่อสร้ างอุปกรณ์อานวยความสะดวกในการขนส่ง
วิเคราะห์ระบบจราจร การพิ จารณาทางเลือก ข้ อพิ จารณาทางด้ านความคุ้มค่าด้ านเศรษฐศาสตร์การ
ขนส่ง การศึกษาแบบจาลองด้ านการขนส่ง เพื่อใช้ ในการวางแผนงานด้ านวิศวกรรมการขนส่ง
วศย 474
CvE 474

การออกแบบผิวทาง
3(3-0-6)
Pavement Design
หลั ก การการออกแบบผิวทางสาหรั บ ทางหลวงและผิวทางสาหรั บ สนามบิ น รวมทั้ง
ศึกษาประเภทของผิวทาง นา้ หนักที่กระทาต่อผิวทางจากยวดยาน และ แรงกระทาที่เกิดขึ้นในผิวทาง
แบบยืดหยุ่นและแบบแข็ง ซึ่งคานึงถึงคุณลักษณะและองค์ประกอบผิวทาง และวิธีการออกแบบผิวทาง
แบบยืดหยุ่นและแบบแข็งที่เหมาะสม สาหรับทางหลวง และสนามบิน รวมไปถึงการออกแบบระบบการ
ระบายนา้ วิธกี ารก่อสร้ าง รอยต่อแผ่นทาง ความลื่น และ การบารุงรักษาผิวทาง
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วศย 475
CvE 475

เทคโนโลยีแอสฟัลท์
3(3-0-6)
Asphalt Technology
บุรพวิชา : วศย 252
ส่วนประกอบของแอสฟั ลท์ กรรมวิธีการต่าง ๆ การใช้ แอสฟัลท์ทาผิวทาง วิธีการทาผิว
ทางแอสฟั ลท์แ บบต่ า ง ๆ คุ ณ สมบั ติแ ละการทดสอบ ข้ อกาหนดคุ ณ ลั กษณะ ชนิ ดของมวลรวมการ
ออกแบบผสม การผลิตและควบคุมการก่อสร้ างคอนกรีตแอสฟัลท์
กลุ่มวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อม
วศย 480
ระบบสิ่งแวดล้ อมและการจัดการ
3(3-0-6)
CvE 480
Environmental System and Management
ความเชื่ อ มโยงระหว่ า งองค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ของระบบสิ่งแวดล้ อมในเชิ งวิ ศ วกรรม
สิ่งแวดล้ อม ผลกระทบของสิ่งแวดล้ อ มต่ อ โครงการพั ฒนาพื้ นที่ โครงการทางวิ ศวกรรมต่ า ง ๆ การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้ อม และแนวทางการป้ องกันแก้ ไข
การจัดการด้ านความปลอดภัย นโยบายทางด้ านสิ่งแวดล้ อม ระเบียบข้ อกฎหมายสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้ อง
โครงสร้ าง และบทบาทขององค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้ องในงานสิ่งแวดล้ อม การสารวจความคิดเห็น
การทาประชาพิจารณ์ การจัดทารายงาน เศรษฐศาสตร์ส่งิ แวดล้ อมเบื้องต้ น กรณีศึกษา

วศย 481
CvE 481

วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
3(3-0-6)
Water Supply and Sanitary Engineering
บุรพวิชา : วศย 241
การประมาณปริมาณนา้ ใช้ และนา้ ทิ้ง คุณภาพนา้ และมาตรฐานนา้ กินนา้ ใช้ แหล่งนา้ และ
การส่งนา้ การออกแบบโรงประปา การออกแบบระบบแจกจ่ายนา้ โดยท่อ และเครื่องสูบนา้ การเดินท่อ
ภายในอาคาร การออกแบบระบบท่อระบายนา้ ทิ้งและนา้ เสีย การสุขาภิบาลชุมชน โรงงาน อาคาร การ
ออกแบบระบบรวบรวมและบาบัดนา้ เสีย
วศย 482
CvE 482

การจัดการขยะและของเสีย
3(3-0-6)
Solid Waste and Hazardous Waste Management
ลักษณะทางกายภาพและเคมีของขยะ และของเสียอันตราย ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว
และก๊าซ ระบบเก็บและขนถ่าย การจัดการเบื้องต้ น วิธีการและกระบวนการกาจัด วิธีทางธรรมชาติ การ
ฝังกลบ การเผา การหมัก การลดปริมาตร และขนาด การคัดแยกองค์ประกอบของขยะ การนามาใช้ ใหม่
หลักเกณฑ์ ข้ อกาหนด กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
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วศย 483
CvE 483

การออกแบบทางวิศวกรรมนา้ เสีย
3(3-0-6)
Wastewater Engineering Design
ลักษณะของนา้ เสีย มาตรฐานนา้ ทิ้ง หลักเกณฑ์ในการเลือกระบบบาบัดนา้ เสีย ระบบ
แยกด้ วยตะแกรง ถังตะกอน และระบบเติมอากาศ แบบเลี้ยงตะกอน จุลินทรีย์ และระบบบ่อเติมอากาศ
แบบถังกรองชีวภาพ ระบบบ่อผึ่ง ระบบแผ่น สัมผัสชีวภาพ การออกแบบระบบบ่อ ระบบบาบัดด้ วยวิธี
ทางธรรมชาติ รวบรวมนา้ เสียและนา้ จากท่อระบายนา้ ฝน การบาบัดตะกอน และการจัดการนา้ ทิ้ งจาก
ระบบบาบัด การบาบัดนา้ เสียจากอุตสาหกรรมเบื้องต้ น
วศย 487
CvE 487

การออกแบบระบบฝังกลบ
3(3-0-6)
Landfill Design
หลักการออกแบบบ่อฝังกลบขยะอย่างถูกสุขลักษณะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ที่มีระบบ
ป้ องกันซึมของนา้ ชะขยะ มีระบบรวบรวมและบาบัดนา้ ชะขยะ มีระบบระบายก๊าซ รวมถึงความเสถียรของ
คันดิน
กลุ่มวิชาร่วมสาขา
วศย 222
กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
CVE 222
Engineering Mechanics II
บุรพวิชา : วศย 211
ศึกษาพลศาสตร์ คิเนมาติกของอนุภาค ชนิดการเคลื่อนที่ของอนุภาค จลน์ศาสตร์ของ
อนุภาค กฎข้ อสองของนิวตัน วิธีการพลังงานและโมเมนตัม ระบบอนุภาค คิเนมาติคของวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่ในระนาบของวัตถุแข็งเกร็ง จลน์ศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งในสามมิติ การสั่นสะเทือนเชิงกล
แบบมีตัวหน่วงและไม่มีตัวหน่วง
วศย 408
CvE 408

การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้ อม
3(2-3-4)
Computer Applications for Civil Engineering/ Environmental
การใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปในการเขียนแบบก่อสร้ าง และโปรแกรมสาเร็จรูป ที่ใช้ ในงาน
วิ ศ วกรรมโยธา/สิ่งแวดล้ อ ม การประยุ กต์ใช้ โปรแกรมสาเร็จรู ป การทดสอบตรวจสอบผลงานจาก
โปรแกรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิชาชีพ และฝึ กปฏิบัติเขียนแบบ
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วศย 409
CvE 409

เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิศวกรรมโยธา
1(0-3-0)
Information Technology In Civil Engineering
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในด้ านต่าง ๆ เช่น ระบบการสื่อสาร การสืบค้ น การควบคุม
ระบบความปลอดภัยในโครงการ นามาประยุกต์ เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวในงานด้ าน
วิศวกรรมโยธา
วศย 419
CvE 419

การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Analysis
บุรพวิชา : วศย 203
การประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้ องกับการประมาณ การประมาณค่าทั้งในและ
นอกช่วง ผลเฉลยของสมการเชิงอนุ พันธ์สามัญและอนุพันธ์ย่อยที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาทางวิศวกรรมโยธา
การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย การหาค่ า ที่เ หมาะสม และการประยุ ก ต์ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การ
แก้ ปัญหาทางวิศวกรรมโยธาด้ วยวิธปี ระมาณ
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3.2 ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอน
มีคุณวุฒิสอดคล้ องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ลาดับ
ที่
1

2

3

รายชื่อคณาจารย์

ผศ.ดร. สุดนิรันดร์
เพชรัตน์

คุณวุฒิการศึกษาตรี-โทเอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง),
2540

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) ,
2544
D.Eng. (Remote Sensing
and Geographic
Information Systems),
2557
รศ.ว่าที่พ.ต.ดร.อิทธิพร วศ.บ. (วิศวกรรม
ศิริสวัสดิ์
ชลประทาน), 2532
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
2535
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา):
2540
Ph.D. (Engineering),
2557

อาจารย์ ดร.อัฐสิทธิ์
ศิริวชิราภรณ์

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
2540
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา),
2544
D.Eng. (Geotechnical
Eng.), 2555

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Asian Institute of
Technology (AIT)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Sirindhom International
Institute of Technology
(SIIT), Thammasat
University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

xxxxxxxxxxxxx

Asian Institute of
Technology
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ลาดับ
ที่

รายชื่อคณาจารย์

4

อาจารย์ ดร.ธีรพจน์
ศิริไพโรจน์

คุณวุฒิการศึกษาตรี-โท- สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
เอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543
M.Eng. (Transportation University of New South
Engineering), 2545
Wales, Australia
Ph.D.(Transportation
Engineering), 2557

5

ผศ.ดร.วสันต์
ธีระเจตกูล

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
2524
วศ.ม. (วิศวกรรม
โครงสร้ าง), 2532
D.Eng. (Construction
Engineering and
Management), 2551

The Hong Kong
Polytechnic University,
Hong Kong
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Asian Institute of
Technology (AIT)

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่

รายชื่อคณาจารย์

คุณวุฒิการศึกษาตรี-โทเอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

1

ผศ.ดร. สุดนิรันดร์
เพชรัตน์

วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง),
2540

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) ,
2544
D.Eng. (Remote Sensing
and Geographic
Information Systems),
2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขประจาตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx

Asian Institute of
Technology (AIT)
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ลาดับที่

2

3

4

รายชื่อคณาจารย์

รศ.ว่าที่พ.ต.ดร.อิทธิ
พร ศิริสวัสดิ์

คุณวุฒิการศึกษาตรี-โทเอก (สาขาวิชา)
ปี ที่จบ
วศ.บ. (วิศวกรรม
ชลประทาน), 2532
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
2535
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา):
2540
Ph.D. (Engineering),
2557

อาจารย์ ดร.อัฐสิทธิ์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
ศิริวชิราภรณ์
2540
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา),
2544
D.Eng. (Geotechnical
Eng.), 2555
อาจารย์ ดร.ธีรพจน์ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
ศิริไพโรจน์
2543
M.Eng. (Transportation
Engineering), 2545
Ph.D.(Transportation
Engineering), 2557

5

ผศ.ดร.วสันต์
ธีระเจตกูล

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา),
2524
วศ.ม. (วิศวกรรม
โครงสร้ าง), 2532
D.Eng. (Construction
Engineering and
Management), 2551

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

เลขประจาตัว
ประชาชน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Sirindhom International
Institute of Technology
(SIIT), Thammasat
University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

xxxxxxxxxxxxx

Asian Institute of
Technology
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

xxxxxxxxxxxxx

University of New South
Wales, Australia
The Hong Kong
Polytechnic University,
Hong Kong
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

xxxxxxxxxxxxx

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Asian Institute of
Technology (AIT)
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4. องค์ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือสหกิจศึกษา)
ผู้ใช้ บัณฑิตต้ องการให้ บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้ าสู่การทางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได้
กาหนดรายวิชาการเตรียมความพร้ อมในประสบการณ์วิชาชีพ สาหรั บนิสิตที่เลือกเรี ยนแผนเน้ นโครงงาน
วิศวกรรมโยธา กาหนดให้ นิสิตต้ องผ่านการฝึ กงานในสถานประกอบการในภาครัฐหรื อเอกชนไม่ต่ากว่ า
200 ชั่วโมง สาหรั บนิสิตที่เลือกเรี ยนแผนเน้ นสหกิจศึกษา กาหนดให้ ลงทะเบียนเรี ยนรายวิชาการสหกิจ
ศึกษาจานวน 6 หน่วยกิต โดยต้ องออกไปปฎิบัติงานจริงในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เพื่อ
หาประสบการณ์เป็ นระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา ซึ่งรายวิชาดังกล่าวถือว่าเป็ นการเสริมสร้ างประสบการณ์
การเรียนรู้ภาคสนามให้ แก่นิสติ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสติ มีดังนี้
4.1.1 มีทกั ษะในการปฏิบัติงานด้ านวิศวกรรมโยธาจากหน่วยงาน และมีความเข้ าใจในการเรียนรู้
ทั้งทางทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บู ร ณาการความรู้ ที่ เ รี ย นมาเพื่ อ น าไปแก้ ปั ญ หาทางธุ ร กิ จ โดยใช้ ความรู้ ที่ มี อ ยู่ แ ละ
ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีได้ อย่างเหมาะสม
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อ่นื ได้ ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้ าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ ากับหน่วยงานนั้นๆ
ได้
4.1.5 มีความกล้ าในการแสดงออก และนาความคิดสร้ างสรรค์ไปใช้ ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
แผนเน้ นโครงงานวิศวกรรมโยธา กาหนดให้ นิสิตออกไปฝึ กงานในภาคฤดูร้อนของปี การศึกษาที่
3 แผนสูตรสหกิจศึกษากาหนดให้ นิสติ ไปทางานกับภาคอุตสาหกรรมในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- ฝึ กงานทางวิศวกรรมโยธา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
- วิชาสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธาจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาปกติ
5. ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรืองานวิจยั
แผนเน้ นโครงงานวิศวกรรมโยธานิสติ ต้ องทาโครงงานวิศวกรรม โดยนิสติ เลือกหัวข้ อที่เกี่ยวข้ องกับการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ทางด้ านวิศวกรรมโยธา มาออกแบบ และสร้ างสรรค์ส่งิ ประดิษฐ์ นวัตกรรม หรือผลงาน
ทางวิชาการด้ านวิศวกรรมโยธา ได้ อย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งเน้ นให้ มีการค้ นคว้ าพัฒนา โดยแต่ละหัวข้ อ
โครงงานอาจมีผ้ ูเข้ าร่ วมประมาณ 1-3 คน มีรูปแบบของรายงานและการสอบเพื่อประเมินผลให้ ได้ ตาม
เวลาที่กาหนด
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5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงการมีการเสนอหั วข้ อที่นิสิตสนใจประกอบด้ ว ย จุ ดประสงค์ และขอบเขต วิ ธีการที่ได้ รับ
อนุ มัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้ อ มีการค้ นคว้ า วิเคราะห์ พัฒนาเพื่อการสร้ างสรรค์ด้วยตนเองให้
เสร็จภายในเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้
นิ สิต สามารถท างานเป็ นทีม คื อ ท างานร่ ว มกับ ผู้ อ่ืน ได้ สามารถใช้ ภ าษาเขี ย นและภาษาพู ด
สามารถวางแผนงาน มีความรับผิดชอบงาน สามารถแก้ ไขปัญหาทางวิศวกรรมโยธาได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปี การศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการจัดเตรียมโครงงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปี การศึกษาที่ 4 เพื่ อ
เสนอหัวข้ อในรูปแบบที่นิสิตสนใจ มีการค้ นคว้ า ทดลอง รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนโครงการ
จัดเตรียมอาจารย์ให้ คาปรึกษาเป็ นรายกลุ่ม และจัดเตรียมกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากความก้ า วหน้ า ในการท าโครงงานโดยคณะกรรมการที่ แ ต่ ง ตั้ ง โดยภาควิ ช า
ประเมินผลจากรายงานที่ได้ กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลา นาเสนอขั้นตอนและวิธีการทางาน
ของนิสติ มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 ท่าน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทกั ษะสื่อสาร

กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
เป็ นไปตามมาตรฐานการเรียนรูท้ ีส่ อดคล้อง
ดังนี้
ด้ านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ข้ อที่ 1.สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และ
สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ ความรู้ในสาขาวิชาชีพมา
สื่อสารต่อสังคมได้ ในประเด็นที่เหมาะสม

ด้ านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้ อที่ 3. สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารที่ทนั สมัยได้ อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
ข้ อที่ 4. มีทกั ษะในการสื่อสารข้ อมูลทั้งการพูด การเขียน
และการสื่อความหมายโดยใช้ สญ
ั ลักษณ์

2. มีจิตอาสา จิตสานึกสาธารณะรับใช้ สงั คม ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
ข้ อที่ 1. มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
3. มีสมรรถนะของหลักสูตร
ด้ านสมรรถนะของหลักสูตร
มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ อุปกรณ์และร่าง ข้ อที่ 1. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ อปุ กรณ์ในการ
แก้ ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
แบบเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
ข้ อที่ 2.มีทกั ษะในการร่างแบบเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน
1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.มีจิตสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม

2.เข้ า ใจและซาบซึ้ งในวั ฒ นธรรมไทย
ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของระบบคุ ณ ธรรม
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สจุ ริต

3.มี วิ นั ย ตรงต่ อ เวลารั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ตนเองและสังคม เคาระกฎระเบียบและ
ข้ อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

ให้ นิสติ เรียนรู้การเสียสละเพื่อส่วนรวม
และกระตุ้นให้ เกิดจิตสานึกสาธารณะ
ดังนี้
- ใช้ กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่ างที่ได้ รับ
การยกย่องในสังคม
- ฝึ กเขียนโครงการ และทากิจกรรม
จิตอาสา/กิจกรรมเพื่อสังคม
- เขียนรายงานความรู้สกึ ที่มตี ่อการทา
กิจกรรม
- กาหนดให้ มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่ อ
เป็ นการปลูกฝังให้ นิสิตมีระเบียบวินัย
การปฏิบัติตามกฎกติกาที่กาหนดหรือ
ได้ ตกลงกันไว้
- สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
การเสียสละและซื่อสัตย์สจุ ริต
- มีการการปลูกฝังความรับผิดชอบให้
นิสติ โดยเริ่มตั้งแต่การเข้ าเรียนให้ ตรง
เวลา การส่ ง งานตามก าหนดเวลา
ตลอดจนการแต่ ง กายที่ เ ป็ นไปตาม
ระเบียบข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ
-ฝึ กนิสติ ให้ มีภาวะความเป็ นผู้นา การ
ทางานกลุ่มนั้นต้ องฝึ กให้ ร้ ูหน้ าที่ข อง
การเป็ นผู้นากลุ่มและการเป็ นสมาชิก
กลุ่ม

- ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
การวางแผน การปฎิบัติ การนาเสนอผลงาน
และการสะท้ อนคิดกิจกรรมในชั้นเรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่ งข้ อมูลอย่ าง
ถู ก ต้ องตามหลั ก และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ

4.มี ภ าวะความเป็ นผู้ น าและผู้ ตาม
สามารถทางานหมู่คณะ สามารถแก้ ไขข้ อ
ขัด แย้ ง ตามล าดับความส าคัญ เคารพ
สิ ท ธิ แ ละรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู้ อ่ ืน
รวมทั้งเคารพในคุณค่ าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็ นมนุษย์
5.สามารถวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผล - สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
กระทบจากการใช้ ความรู้ทางวิศวกรรม ในการสอนทุ กรายวิช ารวมทั้งการจัด
ต่อบุคคลองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้ อม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
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- ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการ
เ ข้ า ชั้ น เ รี ย น กา รส่ ง ง า น ตา มก า ห น ด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
- ประเมิ น จากพฤติ ก รรมการแสดงออก
หรือการไม่ลอกงานคนอื่น
- ประเมินจากการมีวินัยและพร้ อมเพรี ย ง
ของนิ สิ ต ในการเข้ าร่ ว มกิ จ กรรมเสริ ม
หลักสูตร

- ประเมินจากการทากิจ กรรม การทางาน
เป็ นกลุ่ม

- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ า ที่ท่ี
ได้ รับมอบหมาย
-
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ผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรมและ
จริยธรรม

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบ
วิชาชีพรวมถึงเข้ าใจถึงบริบททางสังคม
ของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั

- กาหนดให้ มวี ัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
เป็ นการปลูกฝังให้ นิสติ มีระเบียบวินัย
การปฏิบตั ติ ามกฎกติกาที่กาหนดหรือ
ได้ ตกลงกันไว้

- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้ าที่ท่ี
ได้ รับมอบหมาย
- สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในโอกาส
ต่างๆ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 69

2) ด้านความรู ้
ผลการเรียนรูด้ า้ นความรู ้

กลยุทธ์การสอน

- จั ด การเรี ย นการสอนที่ค รอบคลุ ม
ความรู้ในสาขาต่างๆ อย่ างกว้ างขวาง
พร้ อมสอดแทรกแนวคิ ด ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในทุกรายวิชา
- จั ด การเรี ย นการสอนในลั ก ษณะ
บู ร ณาการ และเน้ นให้ ผู้ เ รี ย นลงมื อ
ปฏิบตั ิ (Active Learning)
- มี ก ารแนะน าวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ /การ
สืบค้ นข้ อมูลด้ วยตนเอง และฝึ กปฏิบตั ิ
ในทุกรายวิชา
- จั ด กิจ กรรมเพื่ อ ให้ เข้ า ใจและเห็น
คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น และสั ง คม
พร้ อมตั้งเป้ าหมายในการพัฒนาตนเอง
สังคม และสิ่งแวดล้ อม
2. มี ค วามรู้ และความเข้ าใจในทาง - ใช้ ก ารสอนหลายรู ป แบบโดยเน้ น
คณิตศาสตร์พ้ ืนฐานวิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน หลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้
และเศรษฐศาสตร์ เพื่ อประยุ กต์ใ ช้ กับ เกิดองค์ความรู้
งานทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง
และการสร้ างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
3.มี ค วามรู้ และความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้ น
หลั ก การที่ส าคั ญ ทั้ง ในเชิ ง ทฤษฎี แ ละ ผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ปฏิบตั ิ ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้ าน
ทางวิศวกรรม
4.สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ - ฝึ กการแก้ ปั ญหาจากการสร้ าง
ศึ ก ษากั บ ความรู้ ในศาสตร์ อ่ ื นๆ ที่ สถานการณ์จาลอง
เกี่ยวข้ อง
5.สามารถวิเคราะห์และแก้ ไขปัญหา ด้ วย - ใช้ วิธกี ารสอนแบบวิจัยเป็ นฐาน
วิธกี ารที่เหมาะสมรวมถึงการประยุ กต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม อาทิ เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็ นต้ น
6. สามารถใช้ ความรู้ และ ทั ก ษ ะ ใ น - นิสิตทุกคนศึกษาประสบการณ์ตรง
สาขาวิ ช าของตน ในการประยุ กต์แก้ ไข จากสถานประกอบการหรื อ สหกิ จ
ปัญหาในงานจริงได้
ศึกษา
1.มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป
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วิธีการวัดและประเมินผล
- ก าหนดมาตรฐานการประเมิ น ผลการ
เรียนรู้ โดยใช้ เกณฑ์ Rubricsทุกรายวิชา
- สัง เกตพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว มในการ
อภิปรายและการสะท้ อนคิดกิจกรรมในชั้น
เรียน
- ประเมินจากคุณภาพของรายงาน
- ประเมินจากการอ้ างอิงแหล่ งข้ อมูลอย่ าง
ถู ก ต้ องตามหลั ก และจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ

- ประเมินจากการสอบภาคทฤษฎี/ปฏิบตั ิ

-การสอบกลางภาคเรี ย น และปลายภาค
เรียน

- ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทา

- ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ

- ประเมิ น จากการน าเสนอรายงานในชั้ น
เรียน
- ผล กา รฝึ กป ระ ส บกา รณ์ จ ากส ถาน
ประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
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3) ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะทาง
ปัญญา
1.มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

- กรณี ศึ ก ษาทางการประยุ ก ต์ ส าขา - การปฏิบั ติ ข องนิ สิต อาทิ ประเมิ น การ
วิศวกรรมศาสตร์
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน
- การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรื อ
สัมภาษณ์
- การศึกษา ค้ นคว้ า และรายงานทาง - การปฏิบั ติ ข องนิ สิต อาทิ ประเมิ น การ
เอกสาร และรายงานหน้ าชั้นเรียน
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน
- การศึกษา ค้ นคว้ า และรายงานทาง - การปฏิบั ติ ข องนิ สิต อาทิ ประเมิ น การ
เอกสาร และรายงานหน้ าชั้นเรียน
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน
- การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรื อ
สัมภาษณ์
- มอบหมายงาน Project โดยใช้ หลัก - ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
วินิจฉัย

2.สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และ
สรุปประเด็นปัญหา และความต้ องการ
3.สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปั ญหา
ทางด้ านวิศวกรรมได้ อย่างมีระบบรวมถึง
การใช้ ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการ
ปรั บ ใช้ องค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องอย่ า ง
เหมาะสมในการพั ฒนานวัต กรรมหรือ
ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ จากเดิ ม ได้ อย่ า ง
สร้ างสรรค์
5.สามารถสื บ ค้ นข้ อมู ล และแสวงหา - การศึกษา ค้ นคว้ า และรายงานทาง - การทดสอบโดยใช้ แบบทดสอบหรื อ
สัมภาษณ์
ความรู้เพิ่ มเติมได้ ด้วยตนเอง เพื่ อการ เอกสาร และรายงานหน้ าชั้นเรียน
เ รี ย น รู้ ตล อดชี วิ ต แล ะ ทั น ต่ อกา ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ทาง องค์ ค ว ามรู้ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
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4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะความสัมพันธ์
กลยุทธ์การสอน
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.สามารถสื่อ สารกับ กลุ่ ม คนที่ห ลากหลาย
แล ะ ส า มา รถส นทนาทั้ งภา ษาไทยและ
ภาษาต่ า งประเทศได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ
สามารถใช้ ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ ในประเด็นที่เหมาะสม
2.สามารถเป็ นผู้ ริ เ ริ่ ม แสดงประเด็น ในการ
แก้ ไขสถานการณ์เชิงสร้ างสรรค์ท้งั ส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้ อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะ
ทั้ง ของตนเองและของกลุ่ มรวมทั้ง ให้ ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ ไข
ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
3. สามารถวางแผนและรั บ ผิ ด ชอบในการ
พัฒนาการเรียนรู้ท้งั ของตนเองและสอดคล้ อง
กับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

- ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิต กล้ า แสดงออกและ
เสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย
และเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ ค้นคว้ า
ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินจากผลงานการอภิปราย
และเสวนา
- สังเกตจากพฤติกรรมจากการเข้ า
ร่วมกิจกรรม

- ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิต กล้ า แสดงออกและ - ประเมิ น พฤติ ก รรมภาวการณ์
เสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย เป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
และเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ ค้นคว้ า - ให้ นิสติ ได้ มกี ารประเมินตนเอง

- ปลูกฝังให้ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
ที่ได้ รับในงานกลุ่ม
- ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิต กล้ า แสดงออกและ
เสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปราย
และเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ ค้นคว้ า
- ปลูกฝังให้ มีความรับผิดชอบต่อหน้ าที่
ที่ได้ รับในงานกลุ่ม
- ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟั ง
ความคิดเห็นของผู้อ่นื

4. รู้จักบทบาทหน้ าที่ และมีความรับผิดชอบ
ในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และท างาน
ร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้ อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสามารถวางตั ว ได้ อย่ าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5. มี จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ านความ - ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟั ง
ปลอดภั ย ในการท างาน และการรั ก ษา ความคิดเห็นของผู้อ่นื
สภาพแวดล้ อมต่อสังคม
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- ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิก
กลุ่ ม ของนิ สิ ต เป็ นระยะ พร้ อม
บั น ทึ ก พฤติ ก รรมเป็ นรายบุ ค คล

- ประเมิ น พฤติ ก รรมภาวการณ์
เป็ นผู้นาและผู้ตามที่ดี
- ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิก
กลุ่ ม ของนิ สิ ต เป็ นระยะ พร้ อม
บัน ทึก พฤติกรรมเป็ นรายบุ ค คล
- ติดตามการทางานร่วมกับสมาชิก
กลุ่ ม ของนิ สิ ต เป็ นระยะ พร้ อม
บัน ทึก พฤติกรรมเป็ นรายบุ ค คล
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5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะการ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทกั ษะในการใช้ คอมพิวเตอร์สาหรับ - ส่งเสริมการค้ นคว้ า เรียบเรียงข้ อมูล
การทางานที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ เป็ น และน าเสนอให้ ผ้ ู อ่ ืน เข้ า ใจได้ ถูกต้ อง
อย่างดี
และให้ ความส าคั ญ ในการอ้ างอิ ง
แหล่งที่มาของข้ อมูล
2. มี ทั ก ษ ะ ใ นการวิ เ ครา ะห์ ข้ อมู ล - จั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช า
สารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ หรื อ การ ต่างๆ ให้ นิสิตได้ วิเคราะห์สถานการณ์
แสดงสถิติประยุ กต์ ต่ อการแก้ ปัญหาที่ จาลองและสถานการณ์เสมือนจริง และ
เกี่ยวข้ องได้ อย่างสร้ างสรรค์
น าเสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เ หมาะสม
เรียนรู้เทคนิค การประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ท่ี
สามารถประยุกต์ใช้ ในห้ องปฏิบตั กิ าร
3. สามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโ ลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้
อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
4. มีทกั ษะในการสื่อสารข้ อมูลทั้งการพูด
การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
5. สามารถใช้ เครื่องมือการคานวณและ
เครื่ องมือทางวิ ศ วกรรม เพื่ อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ได้

- สังเกตพฤติกรรมนิสิตด้ านความมีเหตุผล
และมีการบันทึกเป็ นระยะ

- ประเมิน จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้
ทฤษฎีการเลือกใช้ เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรื อ คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ท่ี
เกี่ยวข้ องทางวิศวกรรมศาสตร์
- ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย
ถึงข้ อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้ เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มกี าร
นาเสนอต่อชั้นเรียน
- ส่งเสริมการค้ นคว้ า เรียบเรียงข้ อมูล - ประเมิ น จากการน าเสนอรายงาน การ
และนาเสนอให้ ผ้ อู ่นื เข้ าใจได้ ถูกต้ อง
อภิปรายกลุ่ม
- มอบหมายงาน หรื อ จั ด ให้ มี ก าร
อภิปรายกลุ่ม
- ส่งเสริมการค้ นคว้ า เรียบเรียงข้ อมูล - ประเมิ น จากการน าเสนอทั้ง ในรู ป แบบ
และน าเสนอให้ ผ้ ู อ่ ืน เข้ า ใจได้ ถูกต้ อง รายงาน และแบบปากเปล่า
และให้ ความส าคั ญ ในการอ้ างอิ ง
แหล่งที่มาของข้ อมูล
- จั ด กิจ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช า - ประเมิน จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้
ต่างๆ ให้ นิสิตได้ วิเคราะห์สถานการณ์ ทฤษฎีการเลือกใช้ เครื่องมือทางเทคโนโลยี
จาลองและสถานการณ์เสมือนจริง และ สารสนเทศ หรื อ คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ท่ี
นาเสนอการแก้ ปัญหาที่เหมาะสม
เกี่ยวข้ องทางวิศวกรรมศาสตร์
-ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึง
ข้ อจ ากัด เหตุผ ลในการเลื อกใช้ เ ครื่ อ งมื อ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มกี าร
นาเสนอต่อชั้นเรียน
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6) ด้านสมรรถนะของหลักสูตร (ร่างสมรรถนะเพือ่ เป็ นแนวทาง)
ผลการเรียนรูด้ า้ นทักษะพิสยั /
กลยุทธ์การสอน
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ อุปกรณ์ใน -สาธิต การใช้ เ ครื่ อ งมื อ และอุป กรณ์
การแก้ ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา ในทางวิศวกรรมโยธา
- เตรี ย มการฝึ กปฎิบัติท่ีต้ อ งความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ เ ชิ ง ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
แก้ ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
- มอบหมายงานในการฝึ กปฎิบัติกับ
เครื่องมือเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
2.มี ทั ก ษะในการร่ า งแบบเฉพาะทาง - ฝึ กการร่ า งแบบสั่ ง งานจริ ง ทาง
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
- เตรียมการฝึ กปฎิบัติท่ตี ้ องใช้ ความรู้
ความสามารถในการร่ า งแบบเพื่ อ
แก้ ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
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วิธีการวัดและประเมินผล
- ประเมินและสังเกตพฤติกรรมระหว่างการ
ใช้ เครื่องมือและอุปกรณ์
- ประเมิ น จากผลการแก้ ปั ญ หาและการ
นาเสนอ

- ประเมินผลจากแบบประเมินและกิจกรรม
กลุ่ม
- ประเมิ น จากผลการแก้ ปั ญ หาและการ
นาเสนอ
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สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้ านความรู้

3. ด้ านทักษะทางปัญญา

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1. มีจิตสานึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม
2.เข้ าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตย์สจุ ริต
3.มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคาระกฎระเบียบและข้ อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
4. มีภาวะความเป็ นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานหมู่คณะ สามารถแก้ ไขข้ อขัดแย้ ง
ตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่นื รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์
5.สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล
องค์กร สังคม และสิง่ แวดล้ อม
6. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้ าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั
1. มีความรู้พ้ ืนฐานศึกษาทั่วไป
2.มีความรู้และความเข้ าใจในทางคณิตศาสตร์พ้ นื ฐานวิทยาศาสตร์พ้ ืนฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่อประยุกตืใช้ กบั งานทางด้ านวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง และการสร้ าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
3.มีความรู้และความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั ิ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้ านทางวิศวกรรม
4.สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
5.สามารถวิเคราะห์และแก้ ไขปัญหา ด้ วยวิธกี ารที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม อาทิ เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็ นต้ น
6.สามารถใช้ ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ ไขปัญหาในงานจริง
ได้
1.มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2.สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้ องการ
3.สามารถคิด วิเคราะห์และแก้ ไขปัญหาทางด้ านวิศวกรรมได้ อย่างมีระบบรวมถึงการใช้
ข้ อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4.มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้ องค์ความรู้ท่เี กี่ยวข้ องอย่างเหมาะสมใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้ อย่างสร้ างสรรค์
5.สามารถสืบค้ นข้ อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้
4. ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1.สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อ
สังคมได้ ในประเด็นที่เหมาะสม
2. สามารถเป็ นผู้รเิ ริ่มแสดงประเด็นในการแก้ ไขสถานการณ์เชิงสร้ างสรรค์ท้งั ส่วนตัวและ
ส่วนรวมพร้ อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่มรวมทั้งให้ ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
3.สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ท้งั ของตนเองและสอดคล้ องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. รู้จักบทบาทหน้ าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อ่นื ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถวางตัวได้ อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5. มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้ านความปลอดภัยในการทางาน และการรักษา
สภาพแวดล้ อมต่อสังคม
5. ด้ านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง 1. มีทกั ษะในการใช้ คอมพิวเตอร์สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้ องกับวิชาชีพได้ เป็ นอย่างดี
ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
2. มีทกั ษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิตปิ ระยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อการแก้ ปัญหาที่เกี่ยวข้ องได้ อย่างสร้ างสรรค์
3. สามารถประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทนั สมัยได้ อย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4. มีทกั ษะในการสื่อสารข้ อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
5. สามารถใช้ เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิชาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้ องได้
6. ด้ านสมรรถนะของหลักสูตร 1. มีทกั ษะในการประยุกต์ใช้ อปุ กรณ์ในการแก้ ปัญหาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
2.มีทกั ษะในการร่างแบบเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)


รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 1
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 2
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 1
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 2
มศว 131 ลีลาศ
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ
มศว 134 โยคะ
มศว 135 ว่ายนา้
มศว 136 แบดมินตัน
มศว 137 เทนนิส
มศว 138 กอล์ฟ

ความรับผิดชอบหลัก
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3. ด้านทักษะทาง
ปั ญญา

2. ด้านความรู ้
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5. ด้านทักษะการคิด 6. ด้าน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข สมรรถนะ
การสื่อสารและการใช้
ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร

















4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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ความรับผิดชอบรอง
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

มศว 139 การฝึ กโดยการใช้ นา้ หนัก
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้
มศว 241 แนวโน้ มเทคโนโลยีดจิ ิทลั และสังคม
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้ อมที่ดี
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม
มศว 246 วิถชี ีวิตเพื่อสุขภาพ
มศว 247 อาหารเพื่อชีวิต
มศว 248 พลังงานทางเลือก
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชีวติ
มศว 253 สุนทรียสนทนา
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้ างสรรค์
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต
มศว 256 การอ่านเพื่อชีวิต
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา
มศว 258 ศิลปะการพูดและการนาเสนอ
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3. ด้านทักษะทาง
ปั ญญา

2. ด้านความรู ้

6

1



2


3


4


5


6


1






































































































































































































































































หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)










































































































































































หน้ า 78

1



































1






























































5. ด้านทักษะการคิด 6. ด้าน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข สมรรถนะ
การสื่อสารและการใช้
ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
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4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4


มศว261 พลเมืองวิวัฒน์
มศว 262 ประวัตศิ าสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม
มศว 263 มนุษย์กบั สันติภาพ
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้ วย
กระบวนการวิจัย
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทลั
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม
มศว 354 ความคิดสร้ างสรรค์กบั นวัตกรรม
มศว 355 พุทธธรรม
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดาเนินชีวิต
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม
มศว 358 กิจกรรมสร้ างสรรค์เพื่อพัฒนาชีวิตและ
สังคม
มศว 361 มศว เพื่อชุมชน
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5. ด้านทักษะการคิด 6. ด้าน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข สมรรถนะ
การสื่อสารและการใช้
ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร









5






4






3






2








6













5













4














3













2






1








6













5

3. ด้านทักษะทาง
ปั ญญา

2. ด้านความรู ้

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

มศว 362ภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
มศว 363สัมมาชีพชุมชน
มศว 364 กิจการเพื่อสังคม
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้ นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณ 114 คณิตศาสตร์ท่วั ไป
คม 103 เคมีท่วั ไป
คม 193 ปฏิบตั กิ ารเคมีท่วั ไป
ฟส 101 ฟิ สิกส์ เบื้องต้ น 1
ฟส 181 ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
ฟส 102 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
ฟส 182 ปฏิบตั กิ ารฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
วศย 102 แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้ อม 1
วศย 203 แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้ อม 2
กลุ่มวิชาพื้ นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วศ 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
วศ 202 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
วศย 101 ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมโยธาพื้นฐาน
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5. ด้านทักษะการคิด 6. ด้าน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข สมรรถนะ
การสื่อสารและการใช้
ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
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3. ด้านทักษะทาง
ปั ญญา

2. ด้านความรู ้

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

   



    



    



    



    









 



 







 







 











 

































รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม
วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
วศย 211 กลศาสตร์วศิ วกรรม 1
วศอ 222 วัสดุวศิ วกรรม
วศย 212 คณิตศาสตร์ประยุกต์สาหรับวิศวกรโยธา
วศย 213 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
วศย 214 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
วศย 241 ชลศาสตร์
วศย 343 ปฏิบตั กิ ารชลศาสตร์
วศย 261 วิศวกรรมสารวจ
วศย 262 ปฏิบตั กิ ารสารวจ
วศย 263 ฝึ กงานสารวจภาคสนาม
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วศย 215 การวิเคราะห์โครงสร้ าง 1
วศย 231 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
วศย 251 วิทยาการคอนกรีต
วศย 252 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
วศย 316 การวิเคราะห์โครงสร้ าง 2
วศย 321 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
วศย 322 การออกแบบโครงสร้ างไม้ และเหล็ก
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5. ด้านทักษะการคิด 6. ด้าน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข สมรรถนะ
การสื่อสารและการใช้
ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
1

 


4

3. ด้านทักษะทาง
ปั ญญา

2. ด้านความรู ้

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์
วศย 333 ปฏิบตั กิ ารปฐพีกลศาสตร์
วศย 341 อุทกวิทยา
วศย 342 วิศวกรรมชลศาสตร์
วศย 371 วิศวกรรมการทาง
วศย 436 วิศวกรรมฐานราก
วศย 453 การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้ าง
วศย 463 การสารวจเส้ นทาง
กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธาและสหกิจศึกษา
วศย 492 โครงงานวิศวกรรมโยธา
วศย 499 สหกิจศึกษา
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
วศย417 วิธเี มทริกซ์สาหรับการวิเคราะห์โครงสร้ าง
วศย 418 วิธไี ฟไนท์อลิ เิ มนต์ข้นั ต้ น
กลุ่มวิชาวิศวกรรมออกแบบโครงสร้าง
วศย 422 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
วศย 427 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้ น
วศย 428 โครงสร้ างคอนกรีตสาเร็จรูป
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพี
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3. ด้านทักษะทาง
ปั ญญา

2. ด้านความรู ้
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4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ด้านทักษะการคิด 6. ด้าน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข สมรรถนะ
การสื่อสารและการใช้
ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

วศย 433 ปฐพีกลศาสตร์ประยุกต์
วศย 434 การออกแบบฐานรากขั้นสูง
วศย 435 การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้ างดิน
วศย 438 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมปฐพี
วศย 439 หลักการกลศาสตร์ของหินและงาน
อุโมงค์
กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า
วศย 441 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร
แหล่งนา้
วศย 444 วิศวกรรมแหล่งนา้ และการจัดการ
วศย 445 การออกแบบเขื่อนขนาดเล็ก
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการจัดการ
วศย 253 การบริหารโครงการทางวิศวกรรม
วศย 454 สัญญาข้ อกาหนดและประมาณราคา
วศย 455 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้ าง
วศย 456 การบริหารจัดการสาธารณภัยเบื้องต้ น
กลุ่มวิชาวิศวกรรมสารวจ
วศย 464 โฟโตแกรมเมตรี
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5. ด้านทักษะการคิด 6. ด้าน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข สมรรถนะ
การสื่อสารและการใช้
ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
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3. ด้านทักษะทาง
ปั ญญา

2. ด้านความรู ้

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

วศย 466 ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ในงาน
วิศวกรรมโยธา
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการทาง
วศย 473 วิศวกรรมการขนส่ง
วศย 474 การออกแบบผิวทาง
วศย 475 เทคโนโลยีแอสฟัลท์
กลุ่มวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
วศย 480 ระบบสิ่งแวดล้ อมและการจัดการ
วศย 481 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล
วศย 482 การจัดการขยะและของเสีย
วศย 483 การออกแบบทางวิศวกรรมนา้ เสีย
วศย 487 การออกแบบระบบฝังกลบ
กลุ่มวิชาร่วมสาขา
วศย 222 กลศาสตร์วศิ วกรรม 2
วศย 408 การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้ อม
วศย 409 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิศวกรรม
โยธา
วศย 419 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
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5. ด้านทักษะการคิด 6. ด้าน
วิเคราะห์เชิงตัวเลข สมรรถนะ
การสื่อสารและการใช้
ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร
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3. ด้านทักษะทาง
ปั ญญา

2. ด้านความรู ้

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
หมวดที่ 5 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
1.ประเมิ น รายละเอี ย ดรายวิ ช าว่ า ผลการเรี ย นรู้ ท่ีก าหนดสอดคล้ อ งกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบใน
หลักสูตร
2.ประเมินข้ อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดในรายละเอียดวิชา
3.การเปรียบเทียบวิเคราะห์คะแนน
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ ลังนิสิตสาเร็จการศึกษา
1.สภาวะการมี งานทาของบั ณ ฑิตประเมิน จากบั ณฑิตแต่ ละรุ่ น ที่สาเร็จการศึ ก ษา ในด้ านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบ
การงานอาชีพ
2.การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการโดยการขอเข้ า สัมภาษณ์ หรื อการส่ ง แบบสอบถาม เพื่ อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตและเข้ าทางานในสถานประกอบการ
3.การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้ อมและความรู้จากสาขา วิชาที่เรียน
ในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้ เสนอข้ อ คิดเห็นใน
การปรับหลักสูตรให้ ดีย่งิ ขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นิสิตทีม่ ีสิทธิ์ได้รบั ปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
1. เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดไว้ ในหลักสูตร
2.มีแต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2.00
3. ใช้ ระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร ทั้งนี้นับรวม
การลาพักการศึกษาด้ วย
4. ไม่มีพันธะด้ านหนี้สนิ ใด ๆ กับมหาวิทยาลัยฯ
3.2 นิสิตทีม่ ีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้
1. เป็ นนิสติ ภาคการศึกษาสุดท้ ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
2. ผ่านกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑ์ท่มี หาวิทยาลัยฯ กาหนด
3. ให้ นิสติ ที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในข้ อ3.2 ข้ อย่อย 1 และ 2 ยื่นคาร้ องแสดง ความ
จานงขอสาเร็จการศึกษาต่อกองบริการวิชาการ ภายในระยะเวลาที่กาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้ รับการ
พิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่ออนุมัติให้ ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1. การปฐมนิ เ ทศอาจารย์ ใ หม่ เกี่ ย วกั บ บทบาทความรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ ผลการเรี ย นรู้ ของนิ สิ ต
ในรายวิชา
2. ชี้ แจงปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายของหลั ก สู ต รมอบเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ องอาทิ
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
3. อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้ ส่ือ การวัดและประเมินผล การวิเคราะห์ผ้ ูเรี ยน การวิจัยเพื่ อ
พัฒนาการสอน การจัดทารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
4. กาหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้ คาปรึกษาแนะนา
5. ทดลองสอน ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
2. จัดให้ อาจารย์นาเสนอวิธีการสอนอย่างน้ อยปี การศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาการสอน
3. การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรมหรือสัมมนา เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
1. การมี ส่ว นร่ ว มในกิจ กรรมบริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ มชนที่เ กี่ยวข้ อ งกับ การพั ฒ นาความรู้ และ
คุณธรรม
2. ส่งเสริ มการทาวิจัยสร้ างองค์ความรู้ใหม่เป็ นหลักและเพื่ อพั ฒนาการเรี ยนการสอน และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3. จัดให้ อาจารย์ทุกคนเข้ าร่วมกลุ่มวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการต่าง ๆ
4. การพั ฒนาวิชาการและวิ ชาชีพด้ านอื่นๆ อาทิ การวิจัย การทาผลงานทางวิชาการ การ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น เป็ นต้ น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
ระบบและกลไกในการบริ หารหลักสูตร มีคณะกรรมการประจาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้ วย หัวหน้ า
ภาควิชา หรืออาจารย์ท่ไี ด้ รับมอบหมาย เป็ นประธานคณะกรรมการ และอาจารย์ประจาหลักสูตรอีก 4 คน
เป็ นกรรมการ คณะกรรมการชุ ดนี้ ทาหน้ าที่รับผิดชอบบริ หารหลั ก สูตร โดยคณบดีมอบหมายให้ ร อง
คณบดีฝ่ายวิชาการ เป็ นผู้กากับและให้ คาแนะนา คณะกรรมการประจาหลักสูตรจะมีการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน กาหนดอาจารย์ผ้ ูสอน ติดตาม รวบรวมข้ อมูลต่างๆ อาทิ วิธีการสอน วิธีสอบ การ
ประเมินผล เครื่องมืออุปกรณ์ เป็ นต้ น มาเป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการประชุมทุกภาค
การศึกษา และมีการดาเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี
1.1 เป้าหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ ทนั สมัย โดยอาจารย์และนิสติ สามารถทันต่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเป็ นผู้นาในการสร้ างองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้ านวิชาการหรือวิชาชีพเฉพาะทาง
2. กระตุ้นให้ นิสิตเกิดความใฝ่ รู้ มีแนวทางการเรี ยนรู้ท่สี ร้ างความรู้ ความสามารถ ในวิชาการ
วิชาชีพที่ทนั สมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให้ มีคุณภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
1.2 การดาเนินการ
1. ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ ทนั สมัย อย่างสม่าเสมอ ภายในระยะเวลา 4 ปี
2. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้ มีท้งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3. จัดให้ มีผ้ ูสอนและหรือผู้ช่วยสอน
4. กาหนดให้ อาจารย์ผ้ ูสอนมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโท หรือมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญตรง
สาขาวิชาการที่สอน
5. สนับสนุ นให้ อาจารย์ผ้ ูสอนเป็ นผู้นาทางวิชาการ และหรือเป็ นผู้ เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเฉพาะ
ด้ าน
6. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ ไปดูงานด้ านหลักสูตร ทั้งในและต่างประเทศ
7. มีการประเมินตามตัวบ่งชี้ในหลักสูตรทุกปี
8. จัดทาฐานข้ อมูลทางด้ านนิสิต อาจารย์ อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการ
9. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษา
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1.3 การประเมินผล การดาเนินการ
1. จานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
2. จานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจา
3. จานวนบุคลากรผู้สนับสนุนการเรียนรู้
4. ผลการประเมินการเรียนการสอน
5. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่ประกอบด้ วยอาจารย์ภายในคณะฯ ทุกๆ 2 ปี
6. ประเมินผลโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุกๆ 4 ปี
7. ประเมินผลโดยบัณฑิตผู้สาเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ปี
2. บัณฑิต
ศึกษาวิจัยติดตามบัณฑิต เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตในการเรียนตามหลักสูตร อัตราการได้
งานทา อัตราการศึกษาต่อของบัณฑิตใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษาและระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตในภาพรวม เพื่อนามาเป็ นข้ อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
คณะฯ มีการแต่ งตั้งอาจารย์ท่ีปรึ กษาให้ แก่นิสิตทุ กคน โดยนิ สิตที่มีปัญหาในการเรี ยนสามารถ
ปรึ กษากับอาจารย์ท่ีปรึ กษาเพื่ อขอคาแนะนา อาทิ ปั ญหาการลงทะเบี ยนเรี ยน การเลื อกรายวิ ชาที่
เหมาะสม สถานการณ์รอพิ นิจ การเรี ยนเพื่ อ ปรั บ สภาพ เป็ นต้ น ทั้งนี้ อาจารย์ ท่ีป รึ กษาทุ กคนต้ อง
กาหนดชั่วโมงการให้ คาปรึกษา เพื่อให้ นิสติ เข้ าปรึกษาได้
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการจัดการที่เปิ ดโอกาสให้ นิสิตอุทธรณ์ในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะ
เรื่ องที่เกี่ยวกับวิชาการ โดยนิสิตที่ถูกลงโทษสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านกองกิจการนิสิตเพื่อดาเนินการ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนในการพิจารณาคาอุทธรณ์
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
1. อาจารย์ประจาต้ องมีคุณวุฒิเป็ นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- สาเร็จการศึกษาทางสาขาวิ ชาวิศ วกรรมโยธาหรื อสาขาวิ ชาวิศ วกรรมสิ่งแวดล้ อม หรื อ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้ อง
- มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม
2. มีความเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสูตร
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3. มี ค วามรู้ ทัก ษะในการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต และมี
ประสบการณ์ทาวิจัย หรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้ องประชุมร่วมกันในการวางแผนและการจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล และให้ ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้ อมู ลเพื่ อ
เตรี ยมไว้ สาหรั บการปรั บปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้ บรรลุเป้ าหมายตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และได้ บัณฑิตเป็ นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พเิ ศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมากเพราะจะเป็ นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบั ติมาให้ กับ นิ สิตดั งนั้ น บางรายวิ ช าที่เ ห็น ว่ า มี ความสาคั ญ สาหรั บ การน าไประยุ ก ต์ ใช้ ในสถาน
ประกอบการจะต้ องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรื อวิทยากรมาบรรยายอย่างน้ อยรายวิชาละ 3 ชั่วโมง
และอาจารย์พิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้ องเป็ นผู้มีประสบการณ์ตรงโดยผ่าน
กระบวนการเลือกสรร และการเห็นชอบจากภาควิชา คณะกรรมการบริหารคณะ ตามลาดับ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
1. มีคณะกรรมการวิชาการทาหน้ าที่ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสติ กับข้ อสอบ
รายงานโครงการ และการให้ คะแนนภาคปฏิบัติคะแนนพฤติกรรม
2. มีการประชุมสัมมนาคณาจารย์เพื่อปรับปรุงประมวลรายวิชา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทุกปี
การศึกษา
6. สิง่ สนับสนุ นการเรียนรู ้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึ ก
ปฏิบัติ ทุกภาคการศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ทรัพยากรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสืบค้ นผ่านฐานข้ อมูลโดยมีสานักคอมพิวเตอร์และสานัก
หอสมุดกลาง มีหนังสือด้ านการบริ หารจัดการและด้ านอื่นๆรวมถึงฐานข้ อมูลที่จะให้ สืบค้ นส่วนระดับ
คณะมี ห นั ง สื อ ต าราเฉพาะทางที่เ ป็ นหนั ง สื อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษนอกจากนี้ มี อุ ป กรณ์ ท่ีใช้
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง
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6.3 การจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
คณะได้ จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือและมีการประสานงานกับสานักหอสมุดกลางใน
การจัดซื้อหนังสือและตาราที่เกี่ยวข้ องเพื่ อบริ การให้ อาจารย์และนิสิต ได้ ค้นคว้ าและใช้ ประกอบการ
เรียนการสอน ในการติดต่อประสานการจัดซื้อหนังสือ นั้นอาจารย์ผ้ ูสอน แต่ละรายวิชา มีส่วนร่ วมใน
การเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จาเป็ นคณะมีการจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใช้ ประกอบการ
สอนของอาจารย์อาทิเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์เครื่องฉายสไลด์เป็ นต้ น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มี เ จ้ า หน้ า ที่ป ระจ าห้ อ งสมุ ด ของคณะซึ่ ง ประสานงานการจั ด ซื้ อจั ด หาหนั ง สื อ เพื่ อ เข้ า ส านั ก
หอสมุ ด กลาง และท าหน้ า ที่ป ระเมิ น ความพอเพี ย งของหนั ง สื อ ต ารา นอกจากนี้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ด้า น
โสตทัศนู ปกรณ์ ซึ่งจะอานวยความสะดวกในการใช้ ส่ อื ของอาจารย์ทาหน้ าที่ประเมินความเพียงพอของ
โสตทัศนูปกรณ์
6.4.1 เป้ าหมาย
จัดให้ มีห้องเรียน ห้ องปฏิบัติการ ระบบเครือข่าย แม่ข่าย อุปกรณ์การทดลอง ทรัพยากร
สื่อ และช่องทางการเรียนรู้ท่เี พียบพร้ อมทันสมัย
6.4.2 การดาเนินการ
1. จัดเตรียมห้ องปฏิบัติการทดลองที่มีเครื่องมือทันสมัย
2. จัดให้ มีเครือข่ายและห้ องเรียนออนไลน์
3. จัดให้ มีห้องสมุดที่สามารถให้ บริการทั้งหนังสือ ตารา และสื่อดิจิทลั
4. จัดให้ มีห้องเรียนที่มีเครื่องอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ที นั สมัย
6.4.3 การประเมินผล
1. รวบรวมจั ด ท าเป็ นสถิ ติ จ านวนเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ต่ อ หั ว นิ สิต ชั่ ว โมงการใช้ ง าน
ห้ องปฏิบัติการ และเครื่องมือ
2. จานวนนิสติ ลงทะเบียนเรียนในวิชาที่มีการฝึ กปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่างๆ
3. สถิติของจานวนหนังสือ ตารา และสื่อดิจิทลั ที่มีให้ บริการ
4. ผลสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้ บริการทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ และการ
ปฏิบัติการ
7. ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท้งั หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปี การศึกษาเพื่อติดตามการ
ดาเนินการตาม Thai Qualifications Framework (TQF) ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่ าน คือ มีการ
ดาเนินงานตามข้ อ 1-5 และอย่างน้ อยร้ อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ ในแต่ละปี
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ตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้ อยร้ อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้ อย
ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ ามี) อย่างน้ อย
ร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ทุกคนได้ รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้ านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้ รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ ามี) ได้ รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปี สุดท้ าย/บัณฑิตใหม่ท่มี ีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ(ข้ อ 1-5) ในแต่ละปี
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1. การประชุ มร่ ว มของอาจารย์ ในสาขาวิ ช า เพื่ อ แลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น และขอคาแนะน า/
ข้ อเสนอแนะของอาจารย์ท่มี ีความรู้ในการใช้ กลยุทธ์การสอน
2. อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบ/อาจารย์ผ้ ูสอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากอาจารย์ทา่ น
อื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
3. การสอบถามจากนิสิต ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้ แบบสอบถามหรือ
การสนทนากับกลุ่มนิสติ ระหว่างภาคการศึกษา โดยอาจารย์ผ้ ูสอน
4. ประเมินจากการเรียนรู้ของนิสติ จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1. การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักทะเบียนและประเมินผล
2. การประเมิ น การสอนของอาจารย์ จ ากการสั ง เกตในชั้ น เรี ย นถึ ง วิ ธี ก ารสอนกิ จ กรรมงานที่
มอบหมายแก่นิสติ โดยคณะกรรมการประเมินการสอนของภาควิชา
3. การประเมินการสอนโดยอาจารย์ผ้ ูร่วมสอนในรายวิชา จากการสังเกตการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนิสิตปัจจุบนั และบัณฑิตผูส้ าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตชั้นปี ที่ 4 ในภาคปลายก่อนสาเร็จการศึกษา ในรูป
แบบสอบถาม หรือ การประชุมตัวแทนนิสติ กับตัวแทนอาจารย์
2.2 โดยผูท้ รงคุณวุฒิ ทีป่ รึกษา และ/หรือจากกรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินจากการเยี่ยมชมและข้ อมูลในรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
2.3 โดยนายจ้าง และ/หรือผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องอื่นๆ
1. แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต โดยผู้ใช้ บัณฑิต
2. การประชุ ม ทบทวนหลั ก สู ต ร โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผ้ ู ใ ช้ ง านนิ สิ ต บั ณ ฑิ ต ใหม่ นั ก การศึ ก ษา
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีการประเมินผลการดาเนินงานตามหลั กสูตร ตามดัชนี บ่งชี้ ผลการดาเนิ นงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการการประเมินที่ได้ รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยและจากหน่วยงานภายนอก
เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้ ผลการดาเนินงาน (ระดับ)
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการครบ 5 ข้ อตาม มีการดาเนินการครบ 7 ข้ อ ตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบ 9 ข้ อ

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
1. อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบในระหว่ าง
ภาค ปรั บปรุงทันทีหลังจากข้ อมูลที่ได้ รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา จัดทารายงานผลการดาเนินการรายวิชา
(มคอ.3 และหรือ มคอ.5) เสนอหัวหน้ าภาควิชาผ่านอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินการตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน จากการ
ประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
3. อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการหลักสูตรประจาปี (มคอ.7) โดยรวบรวม
ข้ อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานรายวิชา รายงานผลการประเมินการสอน และสิ่ง
อานวยความสะดวก รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จัดทารายงานผลการดาเนินการหลักสูตร
ประจาปี เสนอหัวหน้ าภาควิชา
4. ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาทบทวนสรุปผลการดาเนินการหลักสูตร จากร่างรายงาน
ผลการดาเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการ
ดาเนินการเพื่อใช้ ในรอบการศึกษาต่อไป โดยจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร เสนอคณบดี
ผ่านหัวหน้ าภาควิชา เพื่อรายงานคณะกรรมการประจาคณะ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานประเมินหลักสูตร (กรณีปรับปรุงหลักสูตร)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตามข้ อบังคับของสภาวิศวกร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
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ภาคผนวก ก ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 96

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 97

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 98

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 99

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 100

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 101

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 102

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 103

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 104

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 105

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 106

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 107

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 108

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 109

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 110

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 111

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 112

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 113

ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 114

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 115

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 116

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 117

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 118

ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 119

การวิพากษ์หลักสูตรได้ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้ แก่
1. รองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุ
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาวิชาชีพ, สภาวิศวกร)
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวเลข วณิชเวทิน
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาควิชาการ,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
3. ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล
(ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคอุตสาหกรรม, บริษัท ทีม คอน
ซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ )
มีความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการแก้ ไขหลักสูตรตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านดังต่อไปนี้
1. รองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุ
หมวด เหมาะสม
หัวข้ อ

1
ข้ อมูลทั่วไป

2
ข้ อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร

3
ระบบการจัด
การศึกษา การ
ดาเนินการ และ
โครงสร้ างของ
หลักสูตร

ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

การแก้ ไข

1. ให้ ตรวจสอบเนื้อหาของ
วิชา คณ 114 คณิตศาสตร์
ทั่วไป (General
Mathematics) ว่ามีเนื้อหา
สอดคล้ องกับที่สภาวิศวกร
กาหนดหรือไม่
2. ให้ ปรับวิชา วศ 201
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
และ วศ 202
ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
ออก เพราะไม่ใช่กลุ่ม
พื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์
3. ขอให้ ปรับวิชา วศย 251
คอนกรีตเทคโนโลยี จาก 2
หน่วยกิต เป็ น 3 หน่วยกิต
4. ขอให้ เพิ่มหัวข้ อเกี่ยวกับ
การออกแบบส่วมผสมเข้ า
ไปในรายวิชา วศย 251
คอนกรีตเทคโนโลยี

1. ตรวจสอบแล้ ว
เนื้อหาของรายวิชา
ครอบคลุม
ข้ อกาหนดของสภา
วิศวกร
2. แก้ ไขตามความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. แก้ ไขตามความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
4. แก้ ไขตามความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
5. แก้ ไขตามความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. แก้ ไขตามความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 120

หมวด เหมาะสม

4



5



6
7
8





หัวข้ อ

ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
5. ให้ ตรวจสอบว่ารายวิชา
วศย 466 ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ มี
เนื้อหาอยู่เป็ นเชิง
วิศวกรรมโยธา
6. ให้ ตรวจสอบความ
สอดคล้ องของแต่ละ
รายวิชาที่ถูกควบคุมโดย
สภาวิศวกรว่ามีเนื้อหา
ครบถ้ วนตามที่กาหนด
หรือไม่
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ เห็นชอบ
การสอนและการ
ประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการ
เห็นชอบ
ประเมินผลนิสติ
การพัฒนาอาจารย์
เห็นชอบ
การประกันคุณภาพ เห็นชอบ
การประเมินและ
เห็นชอบ
ปรับปรุงการ
ดาเนินการของ
หลักสูตร

การแก้ ไข

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวเลข วณิชเวทิน
หมวด เหมาะสม
หัวข้ อ
ที่

1
ข้ อมูลทั่วไป

2
ข้ อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร
3



ระบบการจัด
การศึกษา การ
ดาเนินการ และ

ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เห็นชอบ
ขอให้ พิจารณาค่าใช้ จ่ายตลอด
หลักสูตรว่ามีความเหมาะสม
หรือไม่
เห็นชอบ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

การแก้ ไข

พิจารณาตาม
ความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ

หน้ า 121

หมวด เหมาะสม
ที่

4



5



6



7
8




หัวข้ อ



3



การแก้ ไข

โครงสร้ างของ
หลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ เห็นชอบ
การสอนและการ
ประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการ
เห็นชอบ
ประเมินผลนิสติ
การพัฒนาอาจารย์
อยากให้ หลักสูตรพิจารณา
พิจารณาตาม
แนวทางในการพัฒนาอาจารย์ด้าน ความเห็น
การขอตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
การประกันคุณภาพ เห็นชอบ
การประเมินและ
เห็นชอบ
ปรับปรุงการ
ดาเนินการของ
หลักสูตร

3. ดร.พิมพิดา จรรยารักษ์สกุล
หมวด เหมาะสม
หัวข้ อ
ที่

1
ข้ อมูลทั่วไป

2

ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้ อมูลเฉพาะของ
หลักสูตร

ระบบการจัด
การศึกษา การ
ดาเนินการ และ
โครงสร้ างของ
หลักสูตร

ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ

การแก้ ไข

เห็นชอบ

แก้ ไขตาม
ความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขอให้ แสดงความเชื่อมโยงระหว่าง พิจารณาตาม
เนื้อหารายวิชา หรือการจัดเตรียม ความเห็น
หลักสูตรว่าตอบสนองต่อความ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้ องการของตลาด
เห็นชอบ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 122

หมวด เหมาะสม
หัวข้ อ
ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่

4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ อยากให้ หลักสูตรเปิ ดโอกาสให้
การสอนและการ
นิสติ ได้ รับเทคโนโลยีท่ที นั สมัย
ประเมินผล
และเป็ นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงานด้ านวิศวกรรมโยธา
ในปัจจุบัน
5
6
7
8






หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนิสติ
การพัฒนาอาจารย์
การประกันคุณภาพ
การประเมินและ
ปรับปรุงการ
ดาเนินการของ
หลักสูตร

การแก้ ไข
พิจารณาตาม
ความเห็น
ผู้ทรงคุณวุฒิ

เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ
เห็นชอบ

สรุปผลการปรับปรุงหลักสูตรจากการวิพากษ์หลักสูตร
คณะกรรมการปรั บปรุงหลักสูตรได้ ดาเนิน การพิ จารณาและแก้ ไขปรั บปรุ งหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ในทุกประเด็น ซึ่งเป็ นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 123

ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีปรับปรุงหลักสูตร)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 124

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปีการศึกษา 2558

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 13 เดือน กรกฎาคม 2559

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 125

รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

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

ประธานกรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)

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

กรรมการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัณกร เหมะวิบลู ย์)

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

กรรมการและเลขานุการ

(อาจารย์ ดร.ชัชฎา ชินกุลประเสริฐ)

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

ผู้ประสานงาน

(นายพีรพล เกลียวทอง)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 126

สารบัญ
หน้า
1. รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
2. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร

1

3. บทนา

4

4. วิธีการประเมิน

6

5. ผลการประเมินตัวบ่งชี้ 1.1

7

6. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (องค์ประกอบที่ 2-6)

8

7. ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

9

8. ตารางการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

10

6. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ

11

7. ภาคผนวก

17

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
หลักสูตร...................วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต.....................สาขาวิชา......................วิศวกรรมโยธา......................
คณะ............วิศวกรรมศาตร์............ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)

(3.45 คะแนน) ตามเกณฑ์การ

มีจานวน 5 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 2, 3, 4, 5, 6)
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจาหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย
โดยกรรมการ

3.73
3.33
3.48
3.50
3.00
3.45

ระดับคุณภาพ
คะแนนการ
ประเมินตนเอง

0.01 – 2.00 น้อย
2.01 – 3.00 ปาน
กลาง
3.01 – 4.00 ดี
4.01 – 5.00 ดีมาก

หมายเหตุ

ผ่าน
3.73
4.67
4.81
5.00

(2 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(3 ตัวบ่งชี้)
(4 ตัวบ่งชี้)

5.00
4.69

(1 ตัวบ่งชี้)
(13 ตัวบ่งชี้)

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
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บทนา
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering,
Srinakharinwirot University (SWU)

รหัสหลักสูตร
25420091100513
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็นพลเมืองดี มีจิต
สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสมเพื่อการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
3. ผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
องค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ และให้คิดเป็น ทาเป็น มีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์สามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ผลิตบัณฑิตให้ มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น มีทักษะในด้านการทางานเป็นหมู่
คณะ สามารถบริหารจัดการการทางานได้อย่างเหมาะสม และเป็นผูม้ ีทัศนคติที่ดีในการทางาน
5. ผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ภาษาไทยภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิคในการ
ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี
6. ผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางด้านปฏิบัติในงานวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนาไปบูรณาการเพื่อประกอบอาชีพ
ทางด้านวิศวกรรม
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รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน)
ชื่อ-นามสกุล
ลาดับ
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1
*ผศ.ดร.สุดนิรันดร์ เพชรัตน์
*รศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.อิทธิพร ศิริสวัสดิ์
3
*อ.ดร.อัฐสิ ทธิ์ ศิริวชิราภรณ์
4
อ.อารี ย ์ หาญสื บสาย
5
อ.ปรารถนา ประชานุรักษ์
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2
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คุณวุฒิ (ทุกระดับ)
สาขาวิชา
Ph.D.
Eng.
Ph.D.

Civil and Environmental
Engineering

Ph.D. Geotechnical Eng.
M.Eng.Sc. Civil Engineering
M.Eng. Environmental Engineering
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วิธีการประเมิน
วัตถุประสงค์ในการประเมิน
1. ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กาหนดขึ้น ทั้งนี้โดยการ

วิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน
ที่กาหนดไว้
2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์และ

มาตรฐานทีต่ ั้งไว้
3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมจุด
แข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
การวางแผนการประเมิน


การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม



ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมโดย


สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม



สัมภาษณ์ และจดบันทึก
 อาจารย์ประจาหลักสูตร
 อาจารย์ผู้สอน
 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร
 นิสิต/ศิษย์เก่า
 ผู้ใช้บัณฑิต



ศึกษาจากเอกสาร
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ผลการประเมิน (สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี)
เกณฑ์การประเมิน

ผลการ
ดาเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่ผ่าน”)

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
1. จานวนอาจารย์ ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจาเกิน
ผ่าน
ประจาหลักสูตร

กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสูตรนั้น

2. คุณสมบัติของ

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ

อาจารย์ประจา

ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย

หลักสูตร

ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ

ผ่าน

สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน
11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

ระยะเวลาที่กาหนด

สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) หมาย

ผ่าน

เหตุ สาหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ผ่าน”
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี)
เกณฑ์การประเมิน

ตัวตั้ง

ผลการดาเนินงาน
ตัวหาร
ผลลัพธ์

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
53.73
14.00
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบ
34.00
47.00
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลทีเ่ กิดกับนิสิต
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
3.00
5.00
คุณวุฒิปริญญาเอก
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
2.00
5.00
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
4.40
5.00
หลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6 ( จานวน ….. ตัวบ่งชี้)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คะแนน

3.84

3.84

72.34

3.62

3.00
3.00
4.00

3.00
3.00
4.00

2.00

2.00

60.00

4.44
5.00

40.00

3.33

88.00

5.00

4.00

4.00

3.00
2.00

3.00
2.00

4.00
100.00

4.00
5.00

3.00
ตัวตั้ง
ตัวบ่งชี้
คะแนน

3.00
44.91
13.00
3.45
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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(ตัวบ่งชี้ในตารางจะใช้สาหรับหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1 เท่านั้น สาหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ปรับใช้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรนั้นๆ)

1
2

3

4

5
6
7

8
9
10
11

12

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการ
(Key Performance Indicators)
ดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
ผ่าน
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
ผ่าน
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ผ่าน
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผ่าน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
ผ่าน
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา
มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
ผ่าน
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
ผ่าน
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดาเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ผ่าน
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ
ผ่าน
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
ผ่าน
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ผ่าน
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม
5.00
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ยกเว้น
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
11 ข้อ
จานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน 11 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการ
เหตุผล
(Key Performance Indicators)
ดาเนินงาน
(กรณีผลการดาเนินงาน “ไม่ผ่าน”)
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ ร้อยละ 100
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่
ระบุไว้

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

องค์
คะแนน
ประกอบ
ผ่าน
ที่
1
2

จานวน
ตัวบ่งชี้

I

ผลการประเมิน
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

-

3.73

3.73

ระดับคุณภาพดี

ผ่าน
2

-

(2.1,2.2)

4

5

6

3

คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 - 6

3

3.33

-

-

3.33

ระดับคุณภาพดี

-

-

3.48

ระดับคุณภาพดี

3.00

3.67

-

3.50

ระดับคุณภาพดี

(5.1)

(5.2,5.3,5.4
)

-

3.00

-

3.00

ระดับคุณภาพดี

2
3.73

3.45

ระดับคุณภาพดี

(3.1,3.2,3.3
)

3

3.48
(4.1,4.2,4.3
)

4

1

(6.1)

รวม

13
ผลการประเมิน

7
3.35

4
3.50
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ
ผลประเมินเชิงคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1: การกากับมาตรฐาน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 137

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. นิสิตสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น
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องค์ประกอบที่ 3: นิสติ
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. มีการดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิด

จุดที่ควรพัฒนา
1. การรับนิสิต

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ
1. พยายามทาจุดเด่นให้เป็นระบบมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรพิ จ ารณาถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของนิ สิ ต ที่
ต้องการ
2. ควรมีวิธีการประเมินกระบวนการรับนิสิต
ที่เป็นระบบหรือชัดเจนมากขึ้น

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 .....................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ............................................................................................................................. ........
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 .....................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจาหลักสูตร
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
1. อาจารย์มีวัฒนธรรมในองค์กรที่ดีเกี่ยวกับ
การดูแลนิสิต

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. พั ฒ นาระบบบริ ห ารอาจารย์ ใ ห้ มี ค วาม
ชัดเจนมากขึ้น เช่น การประเมิน ระบบ
ของการบริ ห ารของอาจารย์ ป ระจ า
หลักสูตร

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ............................................................................................................................. ........
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 .....................................................................................................................................
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม
แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
1. เพิ่มกระบวนการในการกากับติดตามการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ. 3
และ 4

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. เพิ่มระบบและการพัฒนากระบวนการใน
การปรับรายวิชาเพื่อให้มีความทันสมัย
ในแต่ละปี

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 .....................................................................................................................................
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ............................................................................................................................. ........
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 .....................................................................................................................................
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม

จุดที่ควรพัฒนา

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรสร้างกระบวนการที่จะได้สิ่งสนับสนุน
ต่อการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาให้เกิดความ
โดดเด่นของหลักสูตร

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น

โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ขึ้นไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ............................................................................................................................. ........
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ภาคผนวก
Common Data Set
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558
ลาดับ

รายการ

ผลการ
ดาเนินงาน

หน่วย

หมาย
เหตุ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1 จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
62.0
คน
2 จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
14.0
คน
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑิต
53.73
คะแนน
4 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมิน
22.58
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
5 จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
51
คน
6 จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทัง้ หมด
34
คน
7 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
4
ร้อยละ
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
72.34
คะแนน
คะแนนเต็ม 5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
9 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท)
10 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)
ชิ้น
11 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับชาติ (0.20)
12 จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับนานาชาติ (0.40)
13 จานวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันนาเสนอสภาอนุมตั ิ
ชิ้น
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40)
14 จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
ชิ้น
15 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ชิ้น
ที่ 2 (0.60)
16 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ชิ้น
ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80)
17 จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ชิ้น
ที่ 1 (0.80)
18 จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ชิ้น
ฐานข้อมูลระดับชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
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ลาดับ
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19 จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
20 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท)
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
ชิ้น
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
22 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
23 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
24 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
25 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
26 ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
27 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
28 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
คน
ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก)
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับชาติ (0.20)
30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ชิ้น
ระดับนานาชาติ (0.40)
31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
ชิ้น
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
32 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)
ชิ้น
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
(0.60)
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น
ชิ้น
ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ
ก.พ.อ.(0.80)
35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
ชิ้น
(0.80)
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ชิ้น
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
37 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
ชิ้น
38 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
น้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก)
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ผลการ
ดาเนินงาน

งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
40 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
41 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)
42 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
43 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)
44 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ
45 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
46 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีวุฒิปริญญาเอก
3.0
47 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
5.0
48 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
60.00
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม
5.00
5 คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
50 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
2.00
51 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
40.00
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5
3.33
คะแนน
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ
53 จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
54 จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20)
55 จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
56 จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (0.40)
57 จานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล
1
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพือ่ อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ ก.พ.อ.
(0.40)
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จานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ
ก.พ.อ. (0.40)
จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดอนุสทิ ธิบัตร (0.40)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2 (0.60)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.80)
จานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 1 (0.80)
จานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00)
จานวนผลงานทีไ่ ด้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)
จานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
(1.00)
จานวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ (1.00)
จานวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
(1.00)
จานวนตาราทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
จานวนหนังสือที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)
จานวนตาราทีผ่ ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
จานวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ (1.00)
ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการ

61
59
60
62

63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
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1
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3

ชิ้น
ชิ้น

1

ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
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ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

4.40

น้าหนัก
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ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์
77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
ชิ้น
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)
78 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)
ชิ้น
79 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)
ชิ้น
80 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)
ชิ้น
81 งานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)
ชิ้น
82 ผลรวมค่าน้าหนักงานสร้างสรรค์
น้าหนัก
83 ผลรวมค่าน้าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์
4.40
น้าหนัก
ประเด็นที่ 4.2.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
84 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ชิ้น
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
85 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คน
86 จานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชิ้น/คน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
87 คะแนนเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
5.00
คะแนน
คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน)
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กาหนดการการประเมินคุณภาพภายใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีการศึกษา 2558
วันที่ 13 เดือนกรกฎาคม 2559
เวลา
8.30-16.30

กิจกรรม
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

สถานที่
อาคารปฏิบตั ิการภาควิชา
วิศวกรรมโยธา
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย สุดนิรันดร์ เพชรัตน์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr.Sudniran Petcharat
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทีท่ างาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
sudniran@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วศ.บ.
วิศวกรรมขนส่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
2540
วศ.ม.
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
D.Eng.
Remote Sensing and Geographic
Asian Institute of Technology
2557
Information Systems
ความเชี่ยวชาญ

Highway Engineering Materials, Geographic Information System, Surveying,
Computer Applications in Civil Engineering

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ระดับนานาชาติ
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
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ระดับชาติ
สุดนิรันดร์ เพชรัตน์ (2556), “สมบัติของแอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 60/70 ปรับปรุงด้ วยผงยางรถยนต์และ
โพลีเมอร์ชนิด SBS”, วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ที่ 15 ฉบับ
ที่ 1 หน้ า 56-63
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ระดับนานาชาติ
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
ระดับชาติ
สุดนิรันดร์ และคณะ (2550), “ความร้ อนจากเครื่องยนต์ไอพ่นที่มีผลต่อคุณสมบัติของวัสดุยารอยต่อผิว
ทางวิ่งคอนกรีต”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ครั้งที่ 4
(ได้ รับรางวัลระดับ 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. ตารา/หนังสือ
ไม่มี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ME 109
CVE 251
CVE 261
CVE 262
CVE 263

ชื่อรายวิชา
Engineering Drawing
Concrete Technology
Surveying
Surveying Field Work
Surveying Camp

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

ปี งบประ
มาณ
ที่ได้รบั
ทุน

ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2559

หัวหน้ า
โครงการ
หัวหน้ า
โครงการ

งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
งบประมาณรายได้ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประเมินผลกระทบด้ านการจราจร การเพิ่มขึ้นของ งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัย
รถยนต์ตามโครงการรถยนต์ใหม่คันแรกตาม
ศรีนครินทรวิโรฒ
นโยบายรัฐบาลและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกรูปแบบการเดินทาง
มาตรฐานการจัดพื้นที่สาธารณะและจัดทาสิ่ง
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยศรีนคริ
อานวยความสะดวกสาหรับผู้สงู อายุในชุมชน
นทรวิโรฒ
สารวจเพื่อจัดทาแผนที่ภมู ิประเทศ และข้ อมูล
งบประมาณรายได้ คณะ
สารสนเทศภายใน มศว (องครักษ์)
วิศวกรรมศาสตร์
การพัฒนาระบบการจราจร การขนส่งและ
รายได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินท
สิ่งแวดล้ อม เมืองนครนายกเพื่อการพัฒนาที่ย่งั ยืน รวิโรฒ

2558

กระบวนการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อป้ องกัน
การทอดทิ้งงานก่อสร้ างในหน่วยงานภาครัฐ
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประเมิน
สภาพผิวทางชนิดยืดหยุ่นเมื่อได้ รับผลกระทบจาก
ปัจจัยด้ านการจราจร
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การขับรถย้ อนศร
การประเมินหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มศว

แหล่งทุน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

2559

2557

หัวหน้ า
โครงการ
หัวหน้ า
โครงการ

2557

หัวหน้ า
โครงการ

2556

หัวหน้ า
โครงการ
หัวหน้ า
โครงการ
หัวหน้ า
โครงการ

2548
2547
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ว่าที่พันตรี อิทธิพร ศิริสวัสดิ์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Acting Major Ittiporn Sirisawas
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ทีท่ างาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ
E-mail
ittiporn@swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วศ.บ.
วิศวกรรมชลประทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2532
วศ.บ.
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2535
วศ.ม.
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
Ph.D.
Engineering
Sirindhom International
2557
Institute of Technology,
Thammasat University
ความเชี่ยวชาญ

Material Engineering, Concrete Technology, Transport Engineering

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ระดับชาติ
ศรัณย์ จุลปาน, อิทธิพร ศิริสวัสดิ์. (2559) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการซื้อการจ้ างในโครงการก่อสร้ างของ
หน่วยงานภาครัฐด้ วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
วารสารวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปี ที่ 11 ฉบับที่
2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2559. หน้ า 14-25.
ปิ ติศานต์ กรา้ มาตร, อิทธิพร ศิริสวัสดิ์, วรางคณา แสงสร้ อย, สมนึก ตั้งเติมสิริกุล. (2557) การต้ านทาน
ซัลเฟตของตัวอย่างมอร์ต้าร์ผสมฝุ่ นหินปูน. วารสารวิชาการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย, ปี
ที่ 2 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2557. หน้ า 17-24.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 153

2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ระดับชาติ
นฤชาติ ชูเมือง, ปิ ติศานต์ กรา้ มาตร, อิทธิพร ศิริสวัสดิ์, สมนึก ตั้งเติมสิริกุล. (2557) การขยายตัวและ
การสูญเสียนา้ หนักของมอร์ต้าในสาระลายซัลเฟตภายใต้ สภาวะเปี ยกสลับแห้ ง. Annual Concrete
Conference 10. 20-22 ตุลาคม 2557. โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท, เชียงราย. หน้ า 363370.
3. ตารา/หนังสือ
อิทธิพร ศิริสวัสดิ์. ปฏิบัติการทดสอบวัสดุในงานคอนกรี ต – กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ ยิ่งเจริญการพิ มพ์ ,
2549. 409 หน้ า.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
CvE 251
CVE 252
CVE 463
CVE 471
CVE 492

ชื่อรายวิชา
Concrete Technology
Civil Engineering Materials and Testing
Route Surveying
Highway Engineering
Civil Engineering Project

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ไม่มี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr.Attasit Sirivachiraporn
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ทีท่ างาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ
E-mail
attasit@swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ 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. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ระดับนานาชาติ
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.

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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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.
ระดับชาติ
อัฐสิทธิ์ ศิริวชิราภรณ์, พลอยชนก สิโรเวฐน์ และ ปัทม์มน เชื้อพล. (2551), การวิเคราะห์โอกาสในการ
เกิด Liquefaction ของชั้นทรายในจังหวัดนครนายก. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว ปี ที่ 3 ฉบับที่
2 ก.ค.-ธ.ค. หน้ า 34-45.
2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ระดับนานาชาติ
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. ตารา/หนังสือ
ไม่มี
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4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
CVE 332
CVE 333
CVE 334
CVE 492

ชื่อรายวิชา
Soil Mechanics
Soil Mechanics Laboratory
Foundation Engineering
Civil Engineering Project

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
ทีไ่ ด้รบั ทุน
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

ศึกษาวิจัยการบวมตัวของดินในเขตพื้นที่
อ.เมือง จ.สระแก้ ว
โครงการศึกษาวิจัยกาลังรับนา้ หนักและ
กาลังรับแรงถอนของเสาเข็มเหล็กแบบ
เกลียวระยะที่ 2

งบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
บริษัท ฟิ วเจอร์ อีเล็คทริคอล
คอนโทรล จากัด
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2558

หัวหน้ า
โครงการ
หัวหน้ า
โครงการ

2558
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr.Treerapot Siripirote
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทีท่ างาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ
E-mail
treerapot_eng@yahoo.com
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
สถาบัน
ปี ทีส่ าเร็จ
วศ.บ.
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2543
M.Eng.
Transportation Engineering
The University of New South
2545
Wales, Australia
Ph.D.
Transportation Engineering
The Hong Kong Polytechnic
2557
University, China
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. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ระดับนานาชาติ
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)
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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.
ระดับชาติ
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. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ระดับนานาชาติ
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. หนังสือ/ตารา
ไม่มี
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
EE 211
CVE 473
CVE 492

ชื่อรายวิชา
Mathematics for Engineering II
Transportation Engineering
Civil Engineering Project

5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ไม่มี
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
นาย วสันต์ ธีระเจตกูล
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mr.Wasan Teerajetkul
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ทีท่ างาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เบอร์ติดต่อ
E-mail
wasantee@swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา (เรียงจากระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก)
วุฒิการศึกษา
คุณวุฒิ / สาขาวิชา
สถาบัน
วศ.บ.
วิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วศ.ม.
วิศวกรรมโครงสร้ าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
D.Eng.
Construction Engineering and
Asian Institute of Technology
Management
ความเชี่ยวชาญ

ปี ทีส่ าเร็จ
2524
2532
2551

Civil Engineering, Structure Engineering, Concrete Technology, Construction
Engineering and Management

ผลงานทางวิชาการ
1. บทความวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ระดับนานาชาติ
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. 875877 (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
ระดับชาติ
สุชัญ ญา โปษยะนั น ท์ และ วสัน ต์ ธีร ะเจตกู ล (2556) ปั จจั ยหลั กในการจั ดการความรู้ เชิ งปฏิบั ติ ใ น
อุตสาหกรรมก่อสร้ างขนาดกลางและย่อม วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปี ที่ 24 ฉบับที่ 1
วสันต์ ธีระเจตกูล และ ประเสริฐ ลักษณสมยา (2555) ความคาดหวังในอุตสาหกรรมก่อสร้ างต่อวิศวกร
โยธาจบใหม่ วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา ปี ที่ 22 ฉบับที่ 4 หน้ า 1-8
ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์ และ วสันต์ ธีระเจตกูล (2555) การวิเคราะห์พฤติกรรมของสะพานขณะทาการ
ก่อสร้ าง โยธาสาร ปี ที่ 24 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน หน้ า 8-16
ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ์ และ วสันต์ ธีระเจตกูล (2555) การวิเคราะห์พฤติกรรมของสะพานขณะทาการ
ก่อสร้ าง โยธาสาร ปี ที่ 24 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน หน้ า 22-30
ปิ ยนุ ช เวทย์ วิ ว รณ์ โชติ ชั ย เจริ ญ งาม และ วสั น ต์ ธี ร ะเจตกู ล (2552) การบริ ห ารเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
กรณีศึกษาบริษัทก่อสร้ างไทย วิศวกรรมสาร มก. ฉบับที่ 68 ปี ที่ 22 พค-กค หน้ า 15-30
ปิ ยะนุ ช เวทย์วิวรณ์ โชติชัย เจริ ญงาม และ วสันต์ ธีระเจตกูล (2551) การพั ฒนาเชิงยุทธศาสตร์เพื่ อ
ความเข็มแข็งของบริษัทก่อสร้ างไทย วารสารโยธาสาร ปี ที่ 20 ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค. หน้ า 60-69
วสันต์ ธีระเจตกูล (2550) การจัดการองค์ความรู้ในโครงการก่อสร้ าง วารสารโยธาสาร ปี ที่ 19 ฉบับที่ 6
พ.ย.-ธ.ค. หน้ า30-40
อภิญญา จาปามูล สุจิตา เหลืองอมรเลิศ มยุรี ลี่ทองอิน จงรัก อัฐรัตน์ และวสันต์ ธีระเจตกูล (2550)
ปั จจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของนักศึกษาพยาบาลต่อการพัฒนาสุขภาพชุมชน : กรณีศึกษา
โครงการสานสายใยแด่น้องผู้ห่างไกลโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่
10 ฉบับที่ 2 หน้ า : 7-18
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2. บทความทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ระดับนานาชาติ
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
ระดับชาติ
กัณ ฐกช บงกชศุ ภภา, ชวดล ไพจิ ตรวิ จ ารณ์ , ชลชั ย ดวงแก้ ว , ศุ ภชั ย สิน ถาวร และวสัน ต์ ธีร ะเจตกูล
(2559) ผลกระทบจากประเภทของมวลรวมที่ มี ผ ลต่ อ คุ ณ สมบั ติ ท างกลของคอนกรี ต
( EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OFAGGREGATE SHAPE AND
SURFACE TEXTURE ON MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE) ประชุมวิชาการ
วิ ศ วกรรมโยธาแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 21 (NCCE 21th) ระหว่ า งวั น ที่ 28-30 มิ ถุ น ายน 2559 ณ
โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา หน้ า 761-767
วสันต์ ธีระเจตกูล ศุภชัย สินถาวร และ วุฒิชัย กกกาแหง (2555) การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
บล็อ กประสานจากดิ น ลู ก รั ง ผสมซี เ มนต์ (The Study of Engineering Properties of Lateritic
Soil-Cement Interlocking Block) ประชุ มวิ ช าการวิ ศวกรรมโยธาแห่ งชาติ ครั้ งที่ 17, 9 - 11
พฤษภาคม 2012, อุดรธานี
3. หนังสือ/ตารา
วสันต์ ธีระเจตกูล. ตาราสัญญา ข้ อกาหนดและประมาณการก่อสร้ าง. – กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์
คอร์ปอเรชั่น, 2555. 144 หน้ า.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
CVE 333
CVE 222
CVE 453
CVE 492

ชื่อรายวิชา
Soil Mechanics Laboratory
Prestressed Concrete Design
Construction Techniques and Management
Civil Engineering Project
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5. ทุนวิจยั ทีไ่ ด้รบั
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ปี งบประมาณ ระบุสถานภาพ
(หัวหน้า
ทีไ่ ด้รบั ทุน
โครงการ/ผู ้
ร่วมโครงการ)

โครงการ การจัดการนา้ ท่วมด้ วยแบบจาลอง
ทางอุทกวิทยาในจังหวัดนครนายก

งบประมาณแผ่นดิน
2559
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ

ผู้ร่วม
โครงการ

การประเมินความแข็งแรงของอาคารเดิม
ภายใต้ แรงแผ่นดินไหว

งบประมาณรายได้
2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
กรมทางหลวงชนบท
2556

ผู้ร่วม
โครงการ

โครงการระบบปฏิบัติการศูนย์ทดสอบวัสดุ
กรมทางหลวงชนบท แหล่งทุน สานักวิเคราะห์
วิจัยและพัฒนา
การประเมินความแข็งแรงของอาคารเดิม
ภายใต้ แรงแผ่นดินไหว เหลือใช้ จาก
อุตสาหกรรมโม่หิน
โครงการศึกษาวิจัยกาลังรับนา้ หนักและกาลัง
รับแรงถอนของเสาเข็มเหล็กแบบเกลียวระยะ
ที่ 2
เทคโนโลยีการผลิตบล็อกประสานจากวัสดุ
เหลือใช้ จากอุตสาหกรรมโม่หิน

งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
บริษัท ฟิ วเจอร์ อี
เล็คทริคอล คอนโทรล
จากัด
งบประมาณแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
ปัจจัยหลักในการจัดการความรู้เชิงปฏิบัติใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมก่อสร้ างขนาดกลางและย่อม
พระจอมเกล้ าพระนคร
เหนือ
ความคาดหวังในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้ างต่อ งบประมาณรายได้ คณะ
วิศวกรโยธาจบใหม่
วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ
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หัวหน้ า
โครงการ

2556

หัวหน้ า
โครงการ

2558

ผู้ร่วม
โครงการ

2556

หัวหน้ า
โครงการ

2551

ผู้ร่วม
โครงการ

2550

หัวหน้ า
โครงการ
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ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.โยธา)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เริ่มเปิ ดรับนิสติ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2560
สาระสาคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
1. เพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานอุดมศึกษา ที่เริ่มใช้ ในปี 2555
2. เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้ านวิชาการ เทคโนโลยี สังคมและทางด้ านวิศวกรรม
โยธา ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาบุคลากรด้ านการเรียนการสอน การววิจัย และการบริการ
วิชาการที่ตรงกับความต้ องการของการพัฒนาประเทศ ซึ่งเน้ นการรักษาสิ่งแวดล้ อม
3. เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เพื่อเป็ นการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งทางด้ านวิชาการ เทคโนโลยี และสังคม
5. เพื่อนาไปสุ่การพัฒนาทางด้ านวิชาการ เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและทันสมัยอยู่เสมอ
เปรียบเทียบปรัชญา
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้ าน
วิศวกรรมโยธา ทั้งด้ านทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจน
พัฒนา ทักษะการคิด การวิเคราะห์ และการ
สื่อสาร เพื่อก่อให้ เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง มีความเป็ นผู้นา คุณธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

มุ่งผลิตบัณฑิตวิศวกรรมโยธาสู่ความเป็ นเลิศ ใน
การการบริหารจัดการอย่างมีระบบ สร้ างสรรค์
นวัตกรรมเน้ นความปลอดภัย โดยยึดมั่นใน
จรรยาบรรณวิชาชีพ และคานึงถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้ อมอย่างยั่งยืน

เปรียบเทียบวัตถุประสงค์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

1.3.1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่มี
1.3.1ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาที่มี
คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็ น คุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความเป็ น
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

พลเมืองดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม
1.3.2 ผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ในศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้ องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ
ประยุกต์ใช้ ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไปได้
1.3.3 ผลิตบัณฑิตให้ มีความใฝ่ รู้ในองค์
ความรู้และเทคโนโลยีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์ความรู้ท่ตี นมีอยู่
ให้ สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนา
สังคมและประเทศชาติ และให้ คิดเป็ น ทาเป็ น มี
ความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์สามารถเลือกวิธแี ก้ ไข
ปัญหาได้ อย่างเหมาะสม
1.3.4 ผลิตบัณฑิตให้ มีมนุษยสัมพันธ์และมี
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อ่นื
มีทกั ษะในด้ านการทางานเป็ นหมู่คณะ สามารถ
บริหารจัดการการทางานได้ อย่างเหมาะสม และ
เป็ นผู้มีทศั นคติท่ดี ีในการทางาน
1.3.5 ผลิตบัณฑิตให้ มีความสามารถในการ
ติดต่อสื่อสาร และใช้ ภาษาไทยภาษาต่าง-ประเทศ
และศัพท์ทางเทคนิคในการติดต่อสื่อสาร รวมถึง
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้ เป็ นอย่างดี
1.3.6 ผลิตบัณฑิตให้ มีทกั ษะทางด้ านปฏิบัติ
ในงานวิชาชีพเฉพาะ และสามารถนาไป
บูรณาการเพื่อประกอบอาชีพทางด้ านวิศวกรรม

พลเมืองดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้ อม
1.3.2ผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ในศาสตร์ท่ี
เกี่ยวข้ องทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถ
ประยุกต์ใช้ ศาสตร์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพื่อการ
ประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้นไปได้
1.3.3 ผลิตบัณฑิตให้ มีความใฝ่ รู้ในองค์
ความรู้และเทคโนโลยีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
1.3.4 ผลิตบัณฑิตให้ มีมนุษยสัมพันธ์และมี
ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อ่นื
มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศตามนโยบายประเทศไทย
4.0
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เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
โครงสร้างแผนการศึกษา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
แผนการศึกษาที่ 1: หลักสูตร 4 ปี
30 หน่วยกิต
113 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
149 หน่วยกิต
แผนการศึกษาที่ 2 : หลักสูตรสหกิจศึกษา 4 ปี
30 หน่วยกิต
113 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
149 หน่วยกิต
แผนการศึกษาที่ 1 : หลักสูตร 4 ปี
30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษา

9 หน่วยกิต

1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาต่างประเทศ
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์

15 หน่วยกิต
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผนเน้ นโครงงานวิศวกรรมโยธา
30 หน่วยกิต
113 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
149 หน่วยกิต
แผนเน้ นสหกิจศึกษา
30 หน่วยกิต
113 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
149 หน่วยกิต
แผนเน้ นโครงงานวิศวกรรมโยธา
30 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
และการสื่อสาร
1.1.1 ภาษาไทย
3 หน่วยกิต
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
6 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาบูรณา
3 หน่วยกิต
การ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
1.3 กลุ่มวิชาบูรณา
8 หน่วยกิต
การ (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
10 หน่วยกิต
2. วิชาเลือก
2.1 กลุ่มวิชาบูรณา
การ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
2.2 กลุ่มวิชาบูรณา ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต
การ (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
2.3 กลุ่มวิชา
ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต
พลานามัย

หน้ า 167

หมวดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
4. กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรม
โยธาและสหกิจศึกษา
5. กลุ่มวิชาเอกเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม
ก. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
่

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
113 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
113 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต

38 หน่วยกิต

37 หน่วยกิต

47 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

43 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

6
6
149
แผนสหกิจศึกษา
30

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาภาษา

9 หน่วยกิต

1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาต่างประเทศ
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาศิลปศาสตร์

15 หน่วยกิต
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8
6
149
แผนเน้ นสหกิจศึกษา
30
1. วิชาบังคับ
20
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
9
และการสื่อสาร
1.1.1 ภาษาไทย
3
1.1.2 ภาษาอังกฤษ
6
1.2 กลุ่มวิชาบูรณา
3
การ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
1.3 กลุ่มวิชาบูรณา
8
การ (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
2. วิชาเลือก
10
2.1 กลุ่มวิชาบูรณา
การ (วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี)
2.2 กลุ่มวิชาบูรณา ไม่น้อยกว่า 5
การ (มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์)
2.3 กลุ่มวิชา
ไม่น้อยกว่า 2
พลานามัย
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หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หมวดวิชา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. กลุ่มวิชาพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์
3. กลุ่มวิชาเอก
4. กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรม
โยธาและสหกิจศึกษา
5. กลุ่มวิชาเอกเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
113 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
113 หน่วยกิต
22 หน่วยกิต

38 หน่วยกิต

37 หน่วยกิต

53 หน่วยกิต

43 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
149 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
149 หน่วยกิต
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รายละเอียดเปรียบเทียบการปรับปรุงรายวิชาทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง
หมวดวิชาเฉพาะ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
คณ 114 คณิตศาสตร์ท่วั ไป 4(4-0-8)
คณ 114 คณิตศาสตร์ท่วั ไป 4(4-0-8) -ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
MA 114 General Mathematics
MA 114 General Mathematics
คุณสมบัตขิ องระบบจานวนและอุปนัยเชิง
คุณสมบัติของระบบจานวนและอุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกดั
คณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกดั
ฉากและพิกดั เชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง การ ฉากและพิกดั เชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง การ
หาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และ หาอนุพันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และ
การประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ การประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์
แบบไม่ตรงแบบ รูปแบบยังไม่กาหนด ลาดับ แบบไม่ตรงแบบ รูปแบบยังไม่กาหนด ลาดับ
และอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ และอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ
ฟังก์ชันมูลฐาน
ฟังก์ชันมูลฐาน
คม 103 เคมีท่วั ไป
3(3-0-6)
CH 103 General Chemistry
ศึกษาพื้ นฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสร้ า ง
อะตอม ปริ มาณสัมพั นธ์ สมบัติแก๊ส ,ของเหลว
และสารละลาย ของแข็ง สมดุ ล เคมี สมดุ ล
ไอออน จลนพลศาสตร์ เคมี พั น ธะเคมี ตาราง
ธาตุ และแนวโน้ มของสมบัติของธาตุ ธาตุเรพพรี
เซนเตติฟ อโลหะและธาตุทรานซิชัน
คม 193 ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1(0-3-0)
CH 193 General Chemistry Laboratory
ปฏิบัติการสอดคล้ องกับรายวิชา คม 103

คม 103 เคมีท่วั ไป
3(3-0-6)
CH 103 General Chemistry
ศึกษาพื้ นฐานของทฤษฎีอะตอมและโครงสร้ าง
อะตอม ปริ มาณสัมพั นธ์ สมบัติแก๊ส ของเหลว
และสารละลาย ของแข็ง สมดุ ล เคมี สมดุ ล
ไอออน จลนพลศาสตร์ เคมี พั น ธะเคมี ตาราง
ธาตุ และแนวโน้ มของสมบั ติ ข องธาตุ ธาตุ
เรพพรีเซนเตติฟ อโลหะ และธาตุทรานซิชัน
คม 193 ปฏิบัติการเคมีท่วั ไป 1(0-3-0)
CH 193 General Chemistry Laboratory
ฝึ กทักษะการใช้ อุปกรณ์พ้ ืนฐานทางเคมี ความ
ปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการ ทาการทดลองและ
วิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัว
ของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียง
อนุภาคในของแข็ง สมดุลเคมี อินดิเคเตอร์
จลนพลศาสตร์เคมีการวิเคราะห์คุณภาพไอออน
บวกและไอออนลบ
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- ปรับเนื้อหา
รายวิชา

- ปรับเนื้อหา
รายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ฟส 101 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1 3(3-0-6)
PY 101 Introductory Physics I
เวคเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ สนามโน้ มถ่วง
โมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน
กลศาสตร์ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบสั่น สมบัติของสสาร กลศาสตร์
ของของไหล การเคลื่อนที่แบบคลื่น เสียง ความ
ร้ อนและอุณหพลศาสตร์
ฟส 102 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2 3(3-0-6)
PY 102 Introductory Physics II
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
สนามแม่ เ หล็ ก และอั ต รกิ ริ ย าทางแม่ เ หล็ ก
สนามแม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า ที่ ข้ ึ นกั บ เวลา ไฟฟ้ า
กระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลั บ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์
แสง ทฤษฎี สั ม พั น ธภาพ ทฤษฎี ควอนตั ม
นิวเคลียร์ฟิสิกส์
ฟส 181 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
1(0-3-0)
PY 181 Introductory Physics Laboratory I
ปฏิบัติการสอดคล้ องกับรายวิชา ฟส 101

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ฟส 101 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1 3(3-0-6)
PY 101 Introductory Physics I
เวคเตอร์ แรงและการเคลื่ อ นที่ สนามโน้ มถ่ วง
โมเมนตัมและพลั งงาน การเคลื่ อนที่แบบหมุ น
กลศาสตร์ ของระบบอนุ ภาคและวั ตถุ แ ข็งเกร็ง
การเคลื่อนที่แบบสั่น สมบัติของสสาร กลศาสตร์
ของของไหล การเคลื่อนที่แบบคลื่น เสียง ความ
ร้ อนและอุณหพลศาสตร์
ฟส 102 ฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2 3(3-0-6)
PY 102 Introductory Physics II
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
สนามแม่ เ หล็ก และอั น ตรกิ ริ ย าทางแม่ เ หล็ ก
สนามแม่ เ หล็ ก และสนามไฟฟ้ าที่ ข้ ึ นกั บ เวลา
ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ต ร ง ไ ฟ ฟ้ า ก ร ะ แ ส ส ลั บ
อิเล็กทรอนิกส์ แสง ทฤษฎีสัมพัทธภาพ ทฤษฎี
ควอนตัม นิวเคลียร์ฟิสิกส์
ฟส 181 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 1
1(0-3-0)
PY 181 Introductory Physics Laboratory I
ปฏิบัติการทางฟิ สิกส์ท่ีเกี่ยวข้ องกับหลั กการวัด
พื้นฐาน ค่าความคลาดเคลื่อน และเลขนัยสาคัญ,
กลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งและสภาพยืดหยุ่น ,
กลศาสตร์ ข องไหล, อุ ณ หพลศาสตร์ , การ
เคลื่อนที่แบบกวัดแกว่ งและปรากฎการณ์ คลื่ น,
และทัศนศาสตร์เบื้องต้ น
ฟส 182 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
ฟส 182 ปฏิบัติการฟิ สิกส์เบื้องต้ น 2
1(0-3-0)
1(0-3-0)
PY 182 Introductory Physics Laboratory II PY 182 Introductory Physics Laboratory II
ปฏิบัติการสอดคล้ องกับรายวิชา ฟส 102
ปฏิบัติการทางฟิ สิกส์ท่เี กี่ยวข้ องกับหลักการและ
การใช้ งานเครื่ องมื อ วั ด ทางไฟฟ้ าเบื้ องต้ น,
ปรากฏการณ์ทางไฟฟ้ าและแม่เหล็ก, วงจรไฟฟ้ า
ก ร ะ แ ส ต ร ง แ ล ะ ก ร ะ แ ส ส ลั บ , อุ ป ก ร ณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส ารกึ่ ง ตั ว น าพื้ นฐานและการ
ประยุกต์ใช้
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หมายเหตุ
-ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

- ปรับเนื้อหา
รายวิชา
- ตัด บุรพวิชา
: ฟส 101

- ปรับเนื้อหา
รายวิชา

- ปรับเนื้อหา
รายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
วศฟ 111 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
EE 111 Mathematics for Engineering I

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 102 แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธา
และสิ่งแวดล้ อม 1 3(3-0-6)
CvE 102 Calculus for Civil and
Environmental Engineering I
เรขาคณิ ตวิ เคราะห์ ในแคลคู ลัส ปริ ภูมิสามมิติ
และเวคเตอร์ ฟั งก์ชันค่าเวคเตอร์ อนุ พันธ์ย่อย
ปริ พั น ธ์ห ลายชั้ น สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์เ บื้ องต้ น
สถิติและความน่ าจะเป็ นสาหรั บวิศวกรรมโยธา
เบื้องต้ น

เส้ น ระนาบ และผิวในปริ ภูมิสามมิติ พี ชคณิ ต
เวกเตอร์ในระบบสามมิติ การวิเคราะห์เวกเตอร์
การหาอนุ พั น ธ์ แ ละปริ พั น ธ์ ข องฟั ง ก์ ชั น ค่ า
เวกเตอร์ แคลคู ลั ส ของฟั ง ก์ชั น ค่ า จริ ง สองตั ว
แปร แคลคูลัสของฟั งก์ชันค่าจริ งหลายตัวแปร
และการประยุกต์ ปริพันธ์ตามเส้ น ปริพันธ์ตาม
ผิ ว ทฤษฎี บ ทของกรี น ทฤษฎี บ ทของสโตค
สมการเชิงอนุ พันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสูงกว่า
หนึ่ ง และการหาผลเฉลยด้ วยวิ ธีต่า ง ๆ ระบบ
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้ นและการแก้ ด้วยวิธตี ่าง
ๆ ผลการแปลงลาปลาซ ผลการแปลงลาปลาซ
ผกผัน
วศฟ 211 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2 3(3-0- วศย 203 แคลคูลัสสาหรับวิศวกรรมโยธา
6)
และสิ่งแวดล้ อม 2 3(3-0-6)
EE 211 Mathematics for Engineering II CvE 203 Calculus for Civiland
Environmental Engineering II
สมการเชิงผลต่างอันดับหนึ่ง สมการเชิงผลต่า ง สนามเวคเตอร์ แคลคูลัสของเวคเตอร์ พีชคณิต
อันดับสองเอกพันธุ์และไม่เอกพันธุ์ สมการเชิง ของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้ น และการกาจัด
ผลต่ า งโคชี -ออยเลอร์ อนุ ก รมฟู เรี ยร์ ฟู เรี ยร์ แบบเกาส์ อิสระเชิงเส้ น และปริ ภูมิเวคเตอร์ ดี
อิ น ทิ ก รั ล ผลการแปลงฟู เ รี ย ร์ สมการเชิ ง เทอร์ มิ แ นนต์ และกฎของคราเมอร์ เมทริ ก ซ์
อนุ พั น ธ์ ย่ อ ย และปั ญ หาค่ า ขอบเขต ระนาบ ผกผัน และการกาจั ดแบบเกาส์ - จอร์ แ ดน ค่ า
เชิ ง ซ้ อน ฟั ง ก์ ชั น เชิ ง ซ้ อน ฟั ง ก์ ชั น วิ เ คราะห์ เจาะจง และเวคเตอร์ เ จาะจง เมทริ กซ์ ต้ั ง ฉาก
สมการโคชี - รี มั น น์ การส่ ง คงแบบ การหา และวิธกี ารแนวทแยง
อนุ พันธ์และปริพันธ์เชิงซ้ อน ทฤษฎีบทปริพันธ์
ของโคชี อนุ กรมเทย์เลอร์ อนุ กรมแมค ลอริ น
อนุกรมโลรองต์ ภาวะเอกฐาน การหาปริพันธ์เร
ซิดู ทฤษฎีบทของค่าเรซิดู
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หมายเหตุ
-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
-เปลี่ยนรหัส
วิชา
-ปรับเนื้อหา
รายวิชา

-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
-เปลี่ยนรหัส
วิชา
-ปรับเนื้อหา
รายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
กลุ่มพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
วศ 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
3(3-0-6)
EG 201 English for Specific Purposes I
ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษทางด้ านการเขียน
การอ่ า นและการสื่ อ สารในระดั บ ที่สู ง ขึ้ น เพื่ อ
ประโยชน์ ใ นการประกอบอาชี พ ในสาขาวิ ช า
เฉพาะทางของผู้เรียน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

วศ 201 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 1
3(3-0-6)
EG 201 English for Specific Purposes I
ศั พ ท์เ ฉพาะทางสาขาวิ ศ วกรรมการแยกแยะ
หน้ า ที่ข องค าศั พ ท์ ฝึ กทัก ษะการออกเสี ย งค า
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้ อง ข้ อผิดพลาดในการใช้
ภาษาอังกฤษที่พบได้ บ่อยทั้งการฟั ง การพูด การ
อ่านและการเขียน
วศ 202 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
วศ 202 ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง 2
3(3-0-6)
3(3-0-6)
EG 202 English for Specific Purposes II
EG 202 English for Specific Purposes II
ฝึ กทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษทางด้ านการเขียน การเลือกใช้ คาที่เหมาะสมกับบริบท บทสนทนาที่
การอ่ า นและการสื่ อ สารในระดั บ ที่สู ง ขึ้ น เพื่ อ พบในงานวิศวกรรม เรียนรู้การสนทนา การอ่าน
ประโยชน์ ใ นการประกอบอาชี พ ในสาขาวิ ช า และการเขียน เพื่อการสื่อสารในงานวิศวกรรม
เฉพาะทางของผู้เรียน

- ปรับเนื้อหา
รายวิชา

วศก 108 ปฏิบัติการวิศวกรรมพื้นฐาน
2(1-3-2)
ME 108 Basic Engineering Practices

-เปลี่ยนรหัส
วิชา
-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
-ปรับเนื้อหา
รายวิชา

ความสาคัญของงานวิศวกรรม ความเชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องของศาสตร์ทางวิศวกรรมกับการผลิต
งานอุ ต สาหกรรม ทัก ษะพื้ นฐานของวิ ศ วกร
ความรู้ เบื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์
เครื่ อ งทุ่น แรง ที่ใช้ ในขบวนการผลิ ตพื้ นฐาน
มาตรวิทยา ฝึ กการใช้ เครื่ องมือที่ใช้ ปฏิบัติงาน
ปรับแต่งขึ้นรูปโลหะแปรรูปโลหะ งานประกอบ
ชิ้ นส่วน งานเชื่ อ มไฟฟ้ าและแก๊ส งานสารวจ
งานคอนกรีต งานไม้ ระเบียบปฏิบัติและความ
ปลอดภัยในการทางาน และศึกษาดูงาน

วศย 101 ปฏิบัติการวิศวกรรมโยธาพื้นฐาน
1(0-3-0)
CvE 101 Basic Civil Engineering
Practices
ศึ ก ษาความส าคั ญ ของงานวิ ศ วกรรม ความ
เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องของศาสตร์ทางวิศวกรรมกับ
การผลิต งานอุตสาหกรรม ทักษะพื้ นฐานของ
วิ ศ วกร ความรู้ เบื้ องต้ นเกี่ ย วกั บ เครื่ องมื อ
อุปกรณ์ เครื่ องทุ่นแรง ที่ใช้ ในขบวนการผลิ ต
พื้ นฐาน มาตรวิ ทยา ฝึ กการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้
ปฏิบั ติ ง านปรั บ แต่ ง ขึ้ นรู ป โลหะแปรรู ป โลหะ
งานประกอบชิ้นส่วน งานเชื่อมไฟฟ้ าและแก๊ส
งานสารวจ งานคอนกรีต งานไม้ ระเบียบปฏิบัติ
และความปลอดภัยในการทางาน และศึกษาดู
งาน
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- ปรับเนื้อหา
รายวิชา
- ตัด บุรพวิชา
: วศ 201

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)
ME 109 Engineering Drawing
เทคนิ ค การเขี ย นแบบ การเขี ย นตั ว อั ก ษร
รูปทรงเรขาคณิตประยุกต์ ทฤษฎีการเขียนภาพ
ฉายแบบออโธกราฟฟิ ค การเขียนภาพฉาย การ
เขียนภาพพิ คทอเรี ยล การก าหนดขนาดและ
ภาพตั ด การร่ า งแบบเส้ น และระนาบขั้ น
พื้ นฐาน สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นแบบวิ ศ วกรรมโยธา
ไฟฟ้ า เครื่องกล เบื้องต้ น

วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-4)
EE 170 Computer Programming
ความรู้ความเข้ าใจการทางานของคอมพิวเตอร์
ทั้งองค์ประกอบทางด้ านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์
ภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรมในปั จุบัน การ
ใช้ งานเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ ในการประมวลผล
ข้ อ มู ล การออกแบบและวิ ธีพั ฒนาโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ การเขี ย นโปรแกรมด้ ว ยภาษา
ระดับสูง ฝึ กการเขียนโปรแกรม
วศอ 222 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
InE 222 Engineering Materials
โครงสร้ างพื้ นฐานของวั ส ดุ วิ ศ วกรรม ชนิ ด
คุณสมบัติ และการทดสอบวัสดุท่มี ีความสาคัญ
ต่องาน อุตสาหกรรมเฟสไดอะแกรม กรรมวิธี
ทางความร้ อน การกัดกร่อนวัสดุโลหะประเภท
ต่ า งๆ วั สดุ อ โลหะ โพลิ เมอร์ เซรามิก ส์ วั สดุ
สั ง เคราะห์ จุ ดก าเนิ ด ความเสี ย หายการ
ตรวจสอบ และการป้ องกันการเลือกใช้ วัสดุ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศก 109 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)
ME 109 Engineering Drawing
ทักษะการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ มาตรฐาน
ในงานเขียนแบบ การเขียนตัวอักษรและตัวเลข
เรขาคณิ ตประยุ กต์ ภาพฉายออร์ โธกราฟฟิ ก
การเขี ย นภาพออร์ โ ธกราฟฟิ กและการเขี ย น
ภาพสามมิ ติ การก าหนดขนาดและความ
คลาดเคลื่อน ภาพตัด มุมมองช่วยและแผ่นคลี่
การเขียนภาพร่ า ง เกลียว สลักเกลียวและแป้ น
เกลียว สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบ การเขียน
แบบรายละเอียดและการประกอบชิ้นส่วน การ
เขียนแบบโดยใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นต้ น
วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-3-4)
EE 170 Computer Programming
แนวคิ ด พื้ นฐานของระบบคอมพิ ว เตอร์
องค์ ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร์ การ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ การ
เขียนโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ด้วยภาษาที่ใช้ ใน
ปั จจุ บัน ฝึ กปฏิบัติสาหรับการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
-ปรับเนื้อหา
รายวิชา

-ปรับเนื้อหา
รายวิชา

วศอ 222 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)
-ปรับเนื้อหา
InE 222 Engineering Materials
รายวิชา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ าง คุ ณ สมบั ติ
กระบวนการผลิ ต และ+การน าไปใช้ งานของ
วัสดุวิศวกรรมกลุ่มหลัก ประกอบด้ วย โลหะ โพ
ลิ เ ม อ ร์ เ ซ ร า มิ ก ส์ แ ล ะ วั ส ดุ ค อ ม โ พ สิ ต
คุณสมบัติทางกลของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงและ
เสื่อมสภาพของวัสดุ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
วศย 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
3(3-0-6)
CvE 211 Engineering Mechanics I
บทนาเกี่ยวกับสถิตศาสตร์ ระบบแรงในสองมิติ
และสามมิติ การหาแรงลัพธ์ หลักการสมดุลใน
สองมิ ติ แ ละสามมิ ติ ข องอนุ ภ าคและวั ต ถุ แ ข็ง
เกร็ง สถิตศาสตร์ของไหล โครงสร้ าง โครงและ
เครื่องจักร ศูนย์กลางมวล เซนทรอยด์ของเส้ น
พื้ นที่ป ริ มาตร และวั ตถุ ผสม ทฤษฏีแ พพพั ส
ผลของแรงภายนอกและ ภายในต่อคาน สาย
เคเบิ ล ความเสียดทาน กฎการเคลื่ อ นที่ข้อ ที่
สองของนิวตัน งานเสมือน โมเมนต์ความเฉื่อย
ของพื้นที่
วศย 212 ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ขั้ น สู ง ส า ห รั บ
วิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)
CvE 212 Advanced Mathematics for
Civil Engineering
สมการเชิงอนุ พันธ์ การหาผลเฉลยสมการ
เชิ งอนุ พั น ธ์สามัญ อัน ดับ ต่า ง ๆ การประยุกต์
ผลการแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
เส้ นผลเฉลย ในรูปอนุกรมกาลังของสมการเชิง
อนุ พั น ธ์ สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ย่ อ ยเบื้ องต้ น
ระเบียบวิธที างตัวเลขสาหรับสมการเชิงอนุพันธ์
และการประยุกต์ใช้ ในงานวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
วศย 211 กลศาสตร์วิศวกรรม 1
-ปรับเนื้อหา
3(3-0-6)
รายวิชา
CvE 211 Engineering Mechanics I
ศึกษาพื้ นฐานของวิชากลศาสตร์ ระบบแรงใน
สองมิ ติ แ ละสามมิ ติ ก ารหาแรงลั พ ธ์ห ลั ก การ
สมดุ ลในสองมิ ติแ ละสามมิ ติของอนุ ภาคและ
วัตถุแข็งเกร็งโครงสร้ าง ศูนย์กลางมวลและเซ็น
ทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่ อย แรงภายในคาน
สถิตศาสตร์ ของไหลความเสียดทาน หลักของ
งานเสมือนและเสถียรภาพพลศาสตร์เบื้องต้ น

วศย 212 คณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ ส าหรั บ
วิศวกรโยธา 3(3-0-6)
CvE 212 Applied Mathematics for Civil
Engineers
ศึกษาทฤษฎีการประมาณเบื้องต้ น ผลเฉลยของ
สมการพี ชคณิตและสมการอดิศัย สมการเอก
พันธุ์ สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เอกพันธุ์ สมการเชิง
อนุ พันธ์สามัญอันดับที่หนึ่งและสูงกว่ า สมการ
เชิงอนุ พันธ์เชิงเส้ น การแปลงลาปลาซและการ
ประยุกต์ ระบบของสมการเชิงอนุ พันธ์เชิงเส้ น
ผลเฉลยแบบอนุ ก รม ผลเฉลยเชิ ง ตั ว เลข
อนุ ก รมฟู เ รี ย ร์ การแปลงฟู เ รี ย ร์ และการ
ประยุกต์บางอย่างในระบบวิศวกรรมโยธา
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-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
-ปรับเนื้อหา
รายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
วศย 213 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
3(3-0-6)
CvE 213 Strength of Materials I
ความเค้ นและความเครี ย ด ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างแรง แรงดึง แรงกด แรงบิด แรงเฉือน
และโมเมนต์ดัด กับการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ
วัสดุ คาน ชิ้นส่วนเชิงประกอบ เหล็กเส้ น ท่อ
กลม ท่ อ กลมบาง กฎของฮุ ค ยั ง ส์ โ มดู ลั ส
ทฤษฎีพลังงานความเครียด ความเค้ นที่เกิดขึ้น
เนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ เ ปลี่ ย นแปลง ปั ญ หาที่ ไ ม่
สามารถแก้ ไขโดยหลักสถิตศาสตร์ ที่เกิดขึ้นใน
การดึง และกดภาชนะผนังบาง การรับแรงบิด
ทฤษฎีของคาน และโมเมนต์ดัดในคาน การโก่ง
ของคาน ทฤษฎีเสาสูง การรวมความเค้ น
วศย 214 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
3(3-0-6)
CvE 214 Strength of Materials II
การวิเคราะห์ความเครี ยดและความเค้ น คาน
ต่อเนื่อง ทฤษฎีสมการสามโมเมนต์ ความเค้ น
รวม วงกลมของมอร์ ความเครี ย ดรวม คาน
ประกอบจากวั สดุ ต่า งชนิ ด เสายาวปานกลาง
และเสายาวรั บน้าหนักบรรทุกวิกฤติ สูตรของ
ออยเลอร์ การต่อโครงสร้ างด้ วยหมุ ดยา้ และ
สลักเกลียวและการเชื่อมแรงกระทาซา้ ๆ ความ
ล้ าของโลหะ วิธพี ลังงานทฤษฎีของคาสติเกลียโน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
วศย 213 ความแข็งแรงของวัสดุ 1
-ปรับเนื้อหา
3(3-0-6)
รายวิชา
CvE 213 Strength of Materials I
ศึ ก ษาแรง หน่ ว ยแรง กลสมบั ติ ข องวั ส ดุ
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
ความเครี ย ด โมเมนต์ บิ ด แผนภาพของแรง
เฉือนและโมเมนต์ดัด หน่ วยแรงในคาน และ
การโก่งตัวของคาน

วศย 214 ความแข็งแรงของวัสดุ 2
-ปรับเนื้อหา
3(3-0-6)
รายวิชา
CvE 214 Strength of Materials II
ศึกษาคานแบบอิทดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต หน่วย
แรงและความเครียดรวม วงกลมของมอร์ คาน
ประกอบ การโก่งเดาะของเสา ทฤษฎีของการ
วิบัติ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 176

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
วศย 241 กลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)
CvE 241 Fluid Mechanics
คุ ณ สมบั ติ ข องของไหล สถิ ต ศาสตร์ ข องไหล
แรงกระทาต่อวัตถุในของเหลว แรงลอยตัวและ
สมดุล ของไหลสมมุติและของไหลจริง การไหล
แบบราบเรียบและปั่นป่ วน การไหลแบบต่างๆ
การไหลคงที่ และการไหลไม่คงที่ แรงต้ านทาน
การไหล ทฤษฎีพลังงาน สมการโมเมนตัม การ
ไหลในท่อ การไหลในทางน้าเปิ ด การวั ดการ
ไหล การวิเคราะห์ มิติแ ละแบบจาลอง เครื่ อง
สูบนา้ และกังหันนา้
วศย 343 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-0)
CvE 343 Hydraulic Laboratory
การทดลองทฤษฎี ช ลศาสตร์ เพื่ อศึ ก ษา
พฤติ ก รรมและลั ก ษณะต่ า ง ๆ ของการไหล
ตามทฤษฎีของไหล สถิตย์ศาสตร์ของไหล แรง
ลอยตัว การไหลในท่อ การสูญเสียพลังงาน การ
ไหลในทางน้า เปิ ด การไหลคงที่ แ ละไม่ ค งที่
และอุปกรณ์ทางชลศาสตร์ เทอร์ไบน์ เครื่องสูบ
น้า ประกอบด้ วยการทดลอง 12 ถึ ง 14 การ
ทดลอง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 241 ชลศาสตร์ 3(3-0-6)
CvE 241 Hydraulics
ศึกษาคุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ ของ
ไหล แรงกระทาต่อวัตถุในของเหลว แรงลอยตัว
และสมดุล สมการของความต่ อเนื่ องและการ
เคลื่อนที่ ของไหลสมมุ ติและของไหลจริ ง การ
ไหลแบบราบเรี ยบและปั่ น ป่ วน การไหลแบบ
ต่ างๆ การไหลคงที่ และการไหลไม่ คงที่ แรง
ต้ านทานการไหล ทฤษฎี พ ลั ง งาน สมการ
โมเมนตัม การไหลในท่อ การไหลในทางนา้ เปิ ด
ก า ร วั ด ก า ร ไ ห ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ มิ ติ แ ล ะ
แบบจาลอง เครื่องสูบนา้ และกังหันนา้
วศย 343 ปฏิบัติการชลศาสตร์
1(0-3-0)
CvE 343 Hydraulic Laboratory
ปฏิบัติการทดลองทฤษฎีชลศาสตร์ เพื่อศึกษา
พฤติ ก รรมและลั ก ษณะต่ า ง ๆ ของการไหล
ตามทฤษฎีของไหล สถิตย์ศาสตร์ของไหล แรง
ลอยตัว การไหลในท่อ การสูญเสียพลังงาน การ
ไหลในทางน้า เปิ ด การไหลคงที่ แ ละไม่ ค งที่
และอุปกรณ์ทางชลศาสตร์ เทอร์ไบน์ เครื่องสูบ
น้า ประกอบด้ วยการทดลอง 12 ถึง 14 การ
ทดลอง
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หมายเหตุ
-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
-ปรับเนื้อหา
รายวิชา

-แก้ ไข
คาอธิบาย
รายวิชา
-เนื้อหาคงเดิม

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
วศย 261 วิศวกรรมสารวจ 3(3-0-6)
CvE 261 Surveying
หลักการสารวจ และเครื่ องมืออุปกรณ์ ในงาน
สารวจ การทาระดับ การวั ดมุ ม การวั ดระยะ
ความคลาดเคลื่อนในการสารวจความละเอียด
ของงานสารวจ การคานวณ และปรับแก้ ข้อมูล
รังวัดสนามงานวงรอบทางราบทางดิ่ง งานเก็บ
รายละเอี ย ดเพื่ อ การเขี ย นแผนที่ภูมิ ป ระเทศ
การวางผังงานสิ่งก่อสร้ าง การวางแนวทางโค้ ง
ทางราบ ทางดิ่ง

วศย 262 ปฏิบัติการสารวจ 1(0-3-0)
CvE 262 Surveying Field Work
ปฏิบั ติก ารวั ดระยะด้ วยเครื่ อ งมือ ชนิ ด ต่ า ง ๆ
การใช้ เ ข็ม ทิศ การท าระดั บ เส้ น ชั้ น ความสู ง
การวั ดมุ มด้ วยกล้ องสารวจ การทาแผนที่ตาม
วิ ช า วศย 241 การฝึ กปฏิบั ติ ง านสนาม การ
ท างานแผนที่ โ ครงข่ า ย การท าแผนที่ ภู มิ
ประเทศ การสารวจเส้ นทาง
วศย 263 ฝึ กงานสารวจภาคสนาม
1(80 ชั่วโมง)
CvE 263 Surveying Camp
การฝึ กงานภาคสนาม เพื่ อ ส ารวจท าแผนที่
เบื้ องต้ น การสารวจวงรอบ การสารวจระดับ
การเก็บรายละเอียดแนวเส้ นสารวจ การสารวจ
โครงข่ าย การสารวจโดยใช้ โต๊ะแผนที่ การทา
วงรอบสตาเดี ย และการส ารวจท าแผนที่ ภู มิ
ประเทศ ในพื้ นที่ท่กี าหนดให้ เสร็จสิ้นสมบู ร ณ์
ฝึ กหั ด การวางแผนงานการใช้ เครื่ องมื อ
อุปกรณ์สารวจ การคานวณ การปรับแก้ ต่าง ๆ
ใช้ เวลาทางานรวมกันไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 261 วิศวกรรมสารวจ 3(3-0-6)
CvE 261 Surveying
ศึ ก ษาหลั ก การในงานส ารวจ และเครื่ อ งมื อ
อุป กรณ์ ในงานสารวจ การทาระดับ หลั ก การ
และการประยุ กต์ใช้ กล้ องวั ดมุ ม การวั ดระยะ
การหาทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในการสารวจ
ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ การค านวณ
และปรั บ แก้ ข้ อ มู ล การส ารวจด้ ว ยโครงข่ า ย
สามเหลี่ ยม การหามุ มอซิ มุท การหาพิ กัดจาก
การท าวงรอบ การส ารวจงานระดั บ งานเก็บ
รายละเอี ย ดเพื่ อ การเขี ย นแผนที่ภูมิ ป ระเทศ
การวางผังงานสิ่งก่อ สร้ าง การวางแนวทางโค้ ง
ราบ-ดิ่ง การพิมพ์แผนที่
วศย 262 ปฏิบัติการสารวจ 1(0-3-0)
CvE 262 Surveying Field Work
ปฏิบั ติการวั ดระยะด้ วยเครื่ อ งมื อชนิ ด ต่ า ง ๆ
การใช้ เ ข็ม ทิศ การท าระดั บ เส้ น ชั้ น ความสู ง
การวั ดมุ มด้ วยกล้ องสารวจ การทาแผนที่ตาม
วิ ช า วศย 261 การฝึ กปฏิบั ติ ง านสนาม การ
ท างานแผนที่ โ ครงข่ า ย การท าแผนที่ ภู มิ
ประเทศ การสารวจเส้ นทาง
วศย 263 ฝึ กงานสารวจภาคสนาม
1(80 ชั่วโมง)
CvE 263 Surveying Camp
ฝึ กงานภาคสนาม การทาระดับ การประยุกต์ใช้
กล้ อ งวั ด มุ ม การวั ด ระยะ การหาทิศ ทาง หา
ความคลาดเคลื่อนในการสารวจ หาความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ คานวณ และปรับแก้ ข้อมูล
สารวจด้ วยโครงข่ า ยสามเหลี่ ยม หามุ มอซิ มุท
หาพิกดั จากการทาวงรอบ สารวจงานระดับ งาน
เก็บรายละเอียดเพื่อการเขียนแผนที่ภมู ิประเทศ
การพิ มพ์ แผนที่ ใช้ เวลาทางานรวมกันไม่ น้อย
กว่า 80 ชั่วโมง
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หมายเหตุ
-ปรับเนื้อหา
รายวิชา

-ปรับเนื้อหา
รายวิชา

-ปรับเนื้อหา
รายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
กลุ่มวิชาเอกบังคับ
วศย 215 วิเคราะห์โครงสร้ าง 1
3(3-0-6)
CvE 215 Structural Analysis I
แรงชนิ ด ต่ า ง ๆ ที่ ก ระท าบนโครงสร้ า ง คาน
โครงข้ อ หมุ น โครงข้ อ แข็ ง การวิ เ คราะห์
โครงสร้างดีเทอร์ มิเนท การเขียนภาพแรงเฉื อน
และโมเมนต์ดัดของโครงสร้ า ง การวิเคราะห์
โครงข้อหมุน ความสัมพันธ์ระหว่างแรงต่อการ
เปลี่ ย นแปลงของ โครงสร้ า ง การโก่ ง ตัว ของ
โครงสร้ า ง อิ นฟลู เอ็นซ์ ไ ลน์ข องโครงสร้ า งดี
เทอร์ มิ เ นท ประโยชน์ ข องอิ น ฟลู เ อ็ น ซ์ ไ ลน์
ความรู ้ เบื้องต้นในการวิเคราะห์โครงสร้ างอินดี
เทอร์มิเนท การเสี ยรู ปทรงของโครงสร้าง
วศย 231 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
2(2-0-4)
CvE 231 Engineering Geology
แร่ และหิน หินอัคนี และสภาพธรณีวิทยาของ
หิ น อั ค นี หิ น ชั้ น หิ น แปร การล าดั บ ชั้ น หิ น
เบื้องต้ น และระยะเวลาทางธรณี ธรณีกายภาพ
แผนที่ธรณี วิ ทยา การสารวจสภาพธรณีวิ ทยา
ของแหล่ งวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง สภาพธรณี วิ ท ยาของ
บริ เวณสั น เขื่ อน และอ่ า งเก็ บ น้ า สภาพ
ธรณีวิทยาของเส้ นทางคมนาคม ปฏิบัติการแร่
และหิ น ปฏิ บั ติ ก ารโครงสร้ าง ธรณี วิ ท ยา
ปฏิบัติการแปลแผนที่ธรณีวิทยา เพื่ อประยุกต์
ในงานก่ อ สร้ า งต่ า ง ๆ และงานชลประทาน/
เกษตร สภาพอุทกธรณีวิทยาเบื้องต้ น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

หมายเหตุ

วศย 215 วิเคราะห์โครงสร้ าง 1
-ปรับเนื้อหา
3(3-0-6)
รายวิชา
CvE 215 Structural Analysis I
ศึ ก ษาทฤษฎี โ ครงสร้ าง แรงชนิ ด ต่ า ง ๆ ที่
กระทาและเกิดขึ้นในโครงสร้ าง คาน โครงข้ อ
หมุน โครงข้ อแข็ง การวิเคราะห์ด้วยวิธีกราฟิ ก
การวิ เคราะห์ โครงสร้ า งดีเ ทอร์ มิเนทเชิ ง สถิ ต
การวิ เ คราะห์ โ ครงข้ อหมุ น แรงเฉื อ นและ
โมเมนต์ ดั ด ของโครงสร้ าง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่ างแรงต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ าง
การเสียรูปของโครงสร้ าง วิธีโมเมนต์พ้ ืนที่ คาน
เสมือน งานเสมือน และทฤษฎีพลั งงาน เส้ น
อิทธิพลของโครงสร้ างดีเทอร์มิเนท

วศย 231 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
2(2-0-4)
CvE 231 Engineering Geology
ศึกษาแร่และหิน หินอัคนี และสภาพธรณีวิทยา
ของหินอัคนี หินชั้น หินแปร การลาดับชั้นหิน
เบื้องต้ น และระยะเวลาทางธรณี ธรณีกายภาพ
แผนที่ธรณี วิ ทยา การสารวจสภาพธรณี วิ ทยา
ของแหล่ ง วั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง สภาพธรณี วิ ท ยาของ
บริ เวณสั น เขื่ อน และอ่ า งเก็ บ น้ า สภาพ
ธรณีวิทยาของเส้ นทางคมนาคม ปฏิบัติการแร่
และหิ น ปฏิ บั ติ ก ารโครงสร้ าง ธรณี วิ ท ยา
ปฏิบัติการแปลแผนที่ธรณีวิทยา เพื่ อประยุกต์
ในงานก่ อ สร้ า งต่ า ง ๆ และงานชลประทาน/
เกษตร สภาพอุทกธรณีวิทยาเบื้องต้ น
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-แก้ ไข
คาอธิบาย
รายวิชา
-เนื้อหาคงเดิม

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
วศย 251 คอนกรีตเทคโนโลยี
2(1-3-2)
CvE 251 Concrete Technology
ชนิดของปูนซีเมนต์ คุณสมบัติและการใช้ งาน
ของปูนซีเมนต์ ส่วนผสมคอนกรีต คอนกรีตสด
คอนกรี ตชนิดพิ เศษ สารผสมเพิ่ ม คุณสมบั ติ
ของมวลรวม กาลังของคอนกรี ต การควบคุ ม
คุ ณ ภาพคอนกรี ต การทดสอบคอนกรี ต และ
ส่ ว น ผ ส ม ก า ร เ ก็ บ แ ล ะ ก า ร เ ค ลื่ อ น ย้ าย
ข้ อ ก าหนดมาตรฐานในงานคอนกรี ต ต่ า ง ๆ
เครื่ องจั ก ร เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในงานคอนกรี ต
มาตรฐานการทดสอบ และการทารายงานผล
การทดสอบ
วศย 252 วั ส ดุ วิ ศ วกรรมโยธาและการ
ทดสอบ 2(1-3-2)
CvE 252 Civil Engineering Materials
and Testing
คุ ณ สมบั ติทางกายภาพของวั สดุ ก่ อ สร้ า ง เช่ น
คอนกรีต เหล็ก โลหะ อโลหะ ไม้ อิฐ ทราย หิน
แอสฟั ลท์ ฯลฯ วิธีผลิตและประโยชน์ของวั สดุ
ก่ อ สร้ าง วั ส ดุ โ ครงสร้ างส่ ว นฐานราก ส่ ว น
หลังคา พื้นกระเบื้อง วัสดุก่อ วัสดุฉาบ วัสดุการ
ทาง การทดสอบคุณสมบัติการรับแรงของวัสดุ
เช่ น ก าลั ง ต้ า นแรงดึ ง แรงอั ด แรงดั ด ฯลฯ
มาตรฐานการทดสอบ และการทารายงานผล
การทดสอบ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 251 วิทยาการคอนกรีต
3(2-3-4)
CvE 251 Concrete Technology
ศึกษาชนิดของปูนซีเมนต์ คุณสมบัติและการใช้
ง า น ข อ ง ปู น ซี เ ม น ต์ ส่ ว น ผ ส ม ค อ น ก รี ต
คอนกรี ต สด คอนกรี ต ชนิ ด พิ เ ศษ น้ า ผสม
คอนกรีต สารผสมเพิ่ม คุณสมบัติของมวลรวม
การออกแบบส่วนผสมคอนกรี ต การควบคุ ม
คุ ณ ภาพคอนกรี ต การทดสอบคอนกรี ต และ
ส่วนผสม การเก็บและการเคลื่อนย้ าย กาลังของ
คอนกรีต ข้ อกาหนดมาตรฐานในงานคอนกรีต
ต่ า ง ๆ เครื่ องจั ก ร เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ในงาน
คอนกรี ต มาตรฐานการทดสอบ และการท า
รายงานผลการทดสอบ
วศย 252 วั ส ดุ วิ ศ วกรรมโยธาและการ
ทดสอบ 1(0-3-0)
CvE 252 Civil Engineering Materials
and Testing
คุ ณ สมบั ติทางกายภาพของวั สดุ ก่อ สร้ า ง เช่ น
คอนกรีต เหล็ก โลหะ อโลหะ ไม้ อิฐ ทราย หิน
แอสฟั ลท์ ฯลฯ วิธีผลิตและประโยชน์ของวั สดุ
ก่ อ สร้ าง วั ส ดุ โ ครงสร้ างส่ ว นฐานราก ส่ ว น
หลังคา พื้นกระเบื้อง วัสดุก่อ วัสดุฉาบ วัสดุการ
ทาง การทดสอบคุณสมบัติการรับแรงของวัสดุ
เช่ น ก าลั ง ต้ า นแรงดึ ง แรงอั ด แรงดั ด ฯลฯ
มาตรฐานการทดสอบ และการทารายงานผล
การทดสอบ
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วศย 316 การวิเคราะห์โครงสร้ าง 2
3(3-0-6)
CvE 316 Structural Analysis II
โครงสร้ างอินดีเทอร์ มิเนท ดีกรีของอินดีเทอร์
มิเนท การโก่งตัวของโครงสร้ าง การวิเคราะห์
โครงสร้ างอินดีเทอร์มิเนท โดยวิธตี ่าง ๆ ทฤษฎี
คาสสติเกลียโน สโลฟ ดีเฟลคชั่น โมเมนต์ดิสต
ริบิวชั่น คอลัมน์อแนโลยี อินฟลูเอ็นซ์ไลน์ของ
โครงสร้ างอิ น ดี เ ทอร์ มิ เ นท การวิ เ คราะห์
โครงสร้ างโดยเมตริ กซ์เบื้องต้ น การวิเคราะห์
โครงสร้ างโดยวิธปี ระมาณ
วศย 321 การออกแบบคอนกรี ต เสริ ม
เหล็ก 4(3-3-7)
CvE 321 Reinforced Concrete Design
การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับแรงต่าง ๆ แรง
กด แรงเฉือน แรงบิด ตามแนวแกน และตาม
ขวาง ของโครงสร้ างคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
ข้ อบัญญัติในการออกแบบ ทฤษฎีอลี าสติก การ
ออกแบบโครงสร้ างคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก
รูปแบบต่าง ๆ คานรูปตัวที ตัวแอล และคาน
รู ป สี่เ หลี่ ยมผื น ผ้ า ที่รั บ แรงเฉื อ น และแรงบิ ด
รวมทั้งกรณีท่มี ีแรงในแนวแกนและโมเมนต์ดัด
ร่ วมกัน พื้ นชนิดต่าง ๆ เสา กาแพงคอนกรี ต
ฐานรากแบบต่าง ๆ บันได ทฤษฎีกาลังประลัย
ข้ อ เปรี ย บเทีย บการออกแบบโดยทฤษฎี อีลา
สติก และทฤษฎีกาลังประลัย ตลอดจนการฝึ ก
ออกแบบโดยสร้ า งคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก และ
การฝึ กปฏิบัติการให้ รายละเอียดการเสริมเหล็ก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 316 การวิเคราะห์โครงสร้ าง 2
3(3-0-6)
CvE 316 Structural Analysis II
โครงสร้ า งอิน ดี เ ทอร์ มิ เ นทเชิ ง สถิ ต ดี ก รี ข อง
อิน ดีเทอร์ มิเนท การวิ เคราะห์ การโก่งตัวของ
โครงสร้ างแบบอินดี เทอร์ มิเนท โดยวิธีต่าง ๆ
เช่น การเสียรูปสอดคล้ อง มุมหมุนและการโก่ง
ตั ว และกระจายโมเมนต์ เส้ น อิ ท ธิ พ ลของ
โครงสร้ างแบบอินดีเทอร์ มิเนท วิธีเสาอุปมาน
การวิ เคราะห์ โครงสร้ า งด้ ว ยวิ ธีป ระมาณ การ
วิ เ คราะห์ ด้ วยวิ ธี พ ลาสติ ก การวิ เ คราะห์
โครงสร้ างโดยเมทริกซ์เบื้องต้ น
วศย 321 การออกแบบคอนกรี ต เสริ ม
เหล็ก 4(3-3-6)
CvE 321 Reinforced Concrete Design
ศึ กษาวั สดุ คอนกรี ตเสริ มเหล็ก การวิ เคราะห์
โครงสร้ างสาหรั บการออกแบบ ข้ อบัญญัติใน
การออกแบบ การออกแบบด้ วยวิธีหน่วยแรงใช้
งานและวิธีกาลัง พฤติกรรมขององค์อาคารและ
ทฤษฎีออกแบบเมื่อรองรั บแรงดัด แรงเฉือน
แร งบิ ด แร งอั ด แร งอั ด ร่ วมกั บ แ ร ง ดั ด
ปฏิสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแรงต่ า งๆ การยึ ด เหนี่ ยว
รายละเอี ย ดเหล็ ก เสริ ม ภาวะใช้ งานของ
โครงสร้ าง ประยุ กต์ทฤษฎีสู่การออกแบบองค์
อาคาร เช่น คาน แผ่นพื้น บันได เสา และฐาน
ราก ฝึ กออกแบบโครงสร้ างคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้ อมให้ รายละเอียดเหล็กเสริม
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 322 การออกแบบโครงสร้ า งไม้ แ ละ วศย 322 การออกแบบโครงสร้ า งไม้ แ ละ
เหล็ก 3(3-0-6)
เหล็ก 4(4-0-8)
CvE 322 Timber and Steel Design
CvE 322 Design of Steel and Timber
Structures
การออกแบบองค์อาคารประเภทโครงสร้ า งไม้ การออกแบบองค์อาคารประเภทโครงสร้ า งไม้
และโครงสร้ า งเหล็ก องค์อ าคารซึ่ งรั บ แรงดึง และโครงสร้ างเหล็ก ทั้งวิธีหน่ วยแรงที่ยอมให้
แรงอัด แรงตามแนวแกน และแรงดัดของคาน และวิธตี ัวคูณความต้ านทานและนา้ หนักบรรทุก
เสา จุดต่อแบบต่าง ๆ โดยวิธีเชื่อมและต่อด้ วย องค์อาคารรับแรงดึง แรงอัด แรงตามแนวแกน
หมุ ด ย้า สลั ก เกลี ย ว โครงสร้ า งถั ง เพลทเกอร์ และแรงดัดของคาน เสา จุดต่อแบบต่าง ๆ โดย
เดอร์ โครงหลั ง คาและอาคาร ประเภท วิ ธีเ ชื่ อ มและต่ อ ด้ ว ยหมุ ด ย้า สลั ก เกลี ย ว คาน
โครงสร้ างไม้ และโครงสร้ างเหล็ก ข้ อบังคับต่าง ประกอบขนาดใหญ่ โครงหลั ง คาและอาคาร
ๆ ในการออกแบบโครงสร้ างไม้ และโครงสร้ าง ประเภทโครงสร้ างไม้ และโครงสร้ างเหล็ก
เหล็ก การต่อเชื่อม การโก่งตัวของคาน แบบ ข้ อ บั ง คั บ ในการออกแบบโครงสร้ า งไม้ และ
รายละเอียด การฝึ กออกแบบโครงสร้ างไม้ และ โครงสร้ างเหล็ ก การโก่ ง ตั ว ของคาน แบบ
เหล็ก
รายละเอียด การฝึ กออกแบบโครงสร้ างไม้ และ
เหล็ก
วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) วศย 332 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)
CvE 332 Soil Mechanics
CvE 332 Soil Mechanics
การจ าแนกดิ น คุ ณ สมบั ติ ท างฟิ สิ ก ส์ ข องดิ น การก าเนิ ด ดิ น การจ าแนกดิ น และคุ ณ สมบั ติ
กลศาสตร์ท่เี กี่ยวข้ องกับดิน การสารวจดินเพื่ อ ตามดัชนี ต่า งๆ การบดอัด การซึ มน้า ของดิน
การก่ อ สร้ าง ความหนาแน่ น ดิ น คุ ณ สมบั ติ และปั ญหาการไหลซึ ม หน่ วยแรงประสิทธิผล
ทางด้ า นแรงเฉื อ นของดิ น เม็ดหยาบและเม็ด หลั ก ของมวลดิ น การกระจายของหน่ ว ยแรง
ละเอียด การไหลของนา้ ในดิน ความเค้ นในดิน การยุ บ ตัวของดิน กาลั งเฉื อนของดิน ทฤษฎี
หน่ วยแรงในดิน สเตทเพลท ทฤษฎีมอร์ เซอร์ ของแรงดันดิน เสถียรภาพของความลาด กาลัง
เกอร์ แบริ่ง คอมเพลกซิต้ ี และการทรุดตัวของ แบกทาน
ดิน ทฤษฎีคอนโซลิเดชั่น ทฤษฎีการอัดตัว การ
ปรับปรุงคุณภาพ การรับนา้ หนักของดิน
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วศย 333 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
1(0-3-0)
CvE 333 Soil Mechanics Laboratory
คุณสมบัติของดินทางฟิ สิกส์และทางวิศวกรรม
การเจาะส ารวจดิ น การเก็บ ตั ว อย่ า งดิ น การ
ทดสอบคุ ณ สมบั ติ ดิ น ในสนาม การทดสอบ
คุ ณ สมบั ติ ดิ น ในห้ องปฏิ บั ติ ก าร แอตเตอร์
เบอร์ กลิมิต ชริ้ งเกท ลิมิต ความถ่วงจาเพาะ
ของเม็ด ดิ น การวิ เ คราะห์ ข นาดเม็ด ดิ น การ
จ าแนกดิ น ทางวิ ศ วกรรม การบดอั ด ดิ น
แคลิฟอร์เนีย แบริ่งเรโช ความหนาแน่นของดิน
ในสนาม ความซึมนา้ ของดิน กาลังรับแรงเฉือน
แบบไดเร็ค เชี ย ร์ ก าลั ง รั บ แรงเฉื อ นแบบเวร
ก าลั ง รั บ แรงอั ด แบบอั น คอนไฟน์ ก าลั ง รั บ
แรงอัดแบบไทรแอกเชียล การทรุดตัวของดิน
ฝึ กปฏิ บั ติ ก ารทดลองไม่ น้ อยกว่ า 12 การ
ทดลอง
วศย 341 อุทกวิทยา
3(3-0-6)
CvE 341 Hydrology
วัฎจักรของนา้ การวัดข้ อมูลอุตุนิยมวิทยา การ
รวบรวมตรวจสอบข้ อ มู ล ทางด้ า นอุ ท กวิ ท ยา
น้า ฝนและการวิ เคราะห์ น้า ฝน การเก็บ กักน้า
การระเหย การคายน้า การซึ มลงดิน การวั ด
น้า ท่ า การไฮโดรกราฟน้า ท่ า การวิ เ คราะห์
ไฮโดรกราฟ น้า ท่วม น้า หลาก การไหลเข้ า ออกอ่างเก็บนา้ นา้ ใต้ ดินเบื้องต้ น ตะกอนในลา
นา้ การประเมินปริมาณตะกอน การประยุกต์ใช้
ในงานวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมายเหตุ
วศย 333 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
-ปรับเนื้อหา
1(0-3-0)
รายวิชา
CvE 333 Soil Mechanics Laboratory
คุณสมบัติของดินทางฟิ สิกส์และทางวิศวกรรม
การเจาะส ารวจดิ น การเก็บ ตั ว อย่ า งดิ น การ
ทดสอบคุ ณ สมบั ติ ดิ น ในสนาม การทดสอบ
คุณสมบัติดินในห้ องปฏิบัติการ พิกัดอัตเตอร์
เบิ ร์ ก พิ กั ด การ หดตั ว พิ กั ดเหลว ความ
ถ่วงจาเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะห์ขนาดเม็ด
ดิน การจาแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน
อั ต ราส่ ว นซี บี อ าร์ ความหนาแน่ น ของดิ น ใน
สนาม ความซึ มน้า ของดิน กาลั งรั บ แรงเฉือน
ตรง กาลั งรั บ แรงอัดแบบไม่ โอบรั ด กาลั งรั บ
แรงอัดแบบโอบรัดสามแกน การทรุดตัวของดิน
ฝึ กปฏิ บั ติ ก ารทดลองไม่ น้ อยกว่ า 12 การ
ทดลอง
วศย 341 อุทกวิทยา
3(3-0-6) -ไม่มีการ
CvE 341 Hydrology
เปลี่ยนแปลง
วัฎจักรของนา้ การวัดข้ อมูลอุตุนิยมวิทยา การ
รวบรวมตรวจสอบข้ อ มู ล ทางด้ า นอุ ท กวิ ท ยา
น้า ฝนและการวิ เคราะห์ น้า ฝน การเก็บ กักน้า
การระเหย การคายน้า การซึ มลงดิน การวั ด
น้า ท่ า การไฮโดรกราฟน้า ท่ า การวิ เ คราะห์
ไฮโดรกราฟ น้า ท่วม น้า หลาก การไหลเข้ า ออกอ่างเก็บนา้ นา้ ใต้ ดินเบื้องต้ น ตะกอนในลา
นา้ การประเมินปริมาณตะกอน การประยุกต์ใช้
ในงานวิศวกรรมโยธา
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วศย 342 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
CvE 342 Hydraulic Engineering
หลักการไหลในทางนา้ เปิ ด การไหลแบบต่าง ๆ
การออกแบบระบบท่อ และเครื่ อ งสูบ น้า วอ
เตอร์แฮมเมอร์ เสริจแท้ งค์ ความต้ านทานการ
ไหล ตะกอนท้ องนา้ และตะกอนแขวนลอย การ
ออกแบบคลองส่ ง น้า การออกแบบเบื้ องต้ น
อาคารทางชลศาสตร์ชนิดต่างๆ และเขื่อน ทาง
ระบายน้ า ล้ น สติ ล ลิ่ งเบซี น ระบบส่ งน้ า
แบบจาลองชลศาสตร์
วศย 471 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6)
CvE 471 Highway Engineering
ประวัติความเป็ นมาของถนน วิวัฒนาการทาง
หลวงในประเทศ การวางแผนทางหลวง
การจราจรเบื้ องต้ น การส ารวจเส้ น ทางเพื่ อ
ออกแบบก่อสร้ างถนน การสารวจดินและการ
ทดสอบ การออกแบบขนาด และโค้ งถนน การ
ออกแบบถนนลาดยางและถนนคอนกรี ต ผิว
ทางลาดยางและวัสดุแอสฟัลท์ การออกแบบท่อ
ระบายนา้ เทคนิคการก่อสร้ างและเครื่องจักรกล
การบารุงรักษาเส้ นทาง หลักเศรษฐศาสตร์การ
ลงทุนเบื้องต้ น
วศย 334 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6)
CvE 334 Foundation Engineering
การออกแบบฐานรากตื้นชนิดต่าง ๆ ฐานราก
เสาเข็มประสิทธิภาพของเข็มกลุ่ม การวิเคราะห์
การทรุ ด ตั ว ของฐานราก โครงสร้ างใต้ ดิ น
กาแพงกันดิน แรงดันดินด้ านข้ าง ความเสถียร
ของคัน ดิน และไหล่ ตลิ่ ง การออกแบบเขื่อ น
ชีตไพล์ คอฟเฟอร์แดม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 342 วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
CvE 342 Hydraulic Engineering
การประยุ กต์ของกลศาสตร์ ของไหล การไหล
แบบต่าง ๆ การออกแบบระบบท่อ ความดันนา้
กระตุ ก เครื่ อ งสูบ น้า และกัง หั น หลั ก การไหล
ในทางนา้ เปิ ด ความต้ านทานการไหล ตะกอน
ท้ อ งน้า และตะกอนแขวนลอย การออกแบบ
คลองส่งนา้ การออกแบบอาคารทางชลศาสตร์
ชนิดต่างๆ เขื่อน อ่างเก็บนา้ ทางนา้ ล้ น ระบบ
ส่งและระบายนา้ แบบจาลองชลศาสตร์
วศย 371 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6)
CvE 371 Highway Engineering
ประวัติความเป็ นมาของถนน วิวัฒนาการทาง
หลวงในประเทศ การแบ่ ง ชั้ น ถนน หลั ก การ
วางแผนทางหลวงและการวิเคราะห์ด้านจราจร
การออกแบบและการดาเนินงานที่จาเป็ นในการ
ก่ อ สร้ างทางหลวง เช่ น การวิ เ คราะห์ ค วาม
คุ้มค่าด้ านเศรษฐศาสตร์และด้ านการเงิน การ
ออกแบบชั้ น ทางและแผ่ น พื้ นถนนเบื้ องต้ น
(ถนนลาดยางและถนนคอนกรี ต ) การ
ออกแบบท่อระบายน้า การศึ กษาเทคนิ คการ
ก่อสร้ างและงานการบารุงรักษาเส้ นทาง
วศย 436 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-6)
CvE 436 Foundation Engineering
การสารวจผิวดิน กาลั งแบกทานของฐานราก
การออกแบบฐานรากแผ่ และฐานรากเสาเข็ม
การวิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาของแรงดันดิน
ทางข้ า งและโครงสร้ า งกัน ดิน กาแพงเข็ม พื ด
การปรั บ ปรุงสภาพดิน การออกแบบฐานราก
แพและฐานรากจมบ่อเบื้องต้ น การเปิ ดหน้ าดิน
และการคา้ ยันเบื้องต้ น ความเสถียรของคันดิน
และไหล่ ต ลิ่ ง ท านบ การออกแบบเขื่ อ น ฝึ ก
ปฏิบัติการออกแบบฐานราก
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หมายเหตุ
-ปรับเนื้อหา
รายวิชา

-เปลี่ยนแปลง
รหัสวิชา
-ปรับเนื้อหา
รายวิชา

- เปลี่ยนรหัส
วิชา
- ปรับจานวน
หน่วยกิต
- ปรับเนื้อหา
รายวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
วศย 453 เทคนิคและการบริหารงาน
ก่อสร้ าง 3(3-0-6)
CvE 453 Construction Techniques and
Management
การวางแผนงานติ ด ตามและประเมิ น ผล
ก่อสร้ าง ตามระบบงาน ระบบแรงงาน การเงิน
และเครื่องจักรกลที่ใช้ ในการก่อสร้ าง การเลือก
เทคนิคการก่อสร้ าง การวางแผนงานก่อ สร้ า ง
ต่าง ๆ ตามระบบ CPM

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 453 การบริหารงานวิศวกรรมก่อสร้ าง
3(3-0-6)
CvE 453 Construction Engineering
Management
ศึกษาและวิเคราะห์ ระบบการส่งมอบโครงการ
ผังบริ หารโครงการ การวางผังโครงการ การ
วางแผนโครงก าร การ ก่ อ สร้ างยุ คใหม่
เทคโนโลยี ก ารก่ อ สร้ าง เครื่ องมื อ ในการ
ก่อสร้ าง วิธีเส้ นทางวิกฤติ (CPM) การบริหาร
ท รั พ ย า ก ร ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ก า ร ต ร ว จ วั ด
ความก้ าวหน้ า ความปลอดภัยในการก่อสร้ า ง
ระบบคุณภาพ
วศย 463 การสารวจเส้ นทาง 3(3-0-6) วศย 463 การสารวจเส้ นทาง 3(3-0-6)
CvE 463 Route Surveying
CvE 463 Route Surveying
หลักการสารวจแนวเส้นทาง หลักการออกแบบ เทคนิ ค ในการส ารวจแนวเส้ น ทาง หลั ก การ
และความปลอดภัย ของเส้ นทางโค้ง ทางราบ ออกแบบเส้ น ทาง และความปลอดภั ย ของ
โค้งวงกลม โค้งผสม และโค้งย้อน โค้งก้นหอย เส้ น ทางโค้ ง การออกแบบโค้ ง ทางราบ โค้ ง
งานดิน กราฟมวลดิน การกาหนดหมุดของลาด วงกลม โค้ งผสม และโค้ งย้ อน โค้ งก้ นหอย โค้ ง
ดิ่ง การคานวณงานดิน กราฟมวลดิน การวาง
การสารวจแนวทางเพื่อการก่อสร้าง
ผังแนวเส้ นทาง การกาหนดหมุดของลาด การ
สารวจเส้ นทางเพื่อการก่อสร้ าง
กลุ่มวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธาและสหกิจศึกษา
วศย 492 โครงงานวิศวกรรมโยธา
วศย 492 โครงงานวิศวกรรมโยธา
3(0-9-0)
3(0-9-0)
CvE 492 Civil Engineering Project
CvE 492 Civil Engineering Project
โครงงาน/ปฏิบัติการที่น่าสนใจในด้ านต่ าง ๆ โครงงาน/ปฏิบัติการที่น่าสนใจในด้ านต่ า ง ๆ
ของแขนงวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธาและแขนงวิ ช า ของแขนงวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธาและแขนงวิ ช า
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งโครงร่างต้ อง วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งโครงร่างต้ อง
ผ่ า นความเห็น ชอบจากคณาจารย์ แ ล้ ว โดย ผ่ า นความเห็น ชอบจากคณาจารย์ แ ล้ ว โดย
จะต้ อ งท าโครงงานภายใต้ ก ารควบคุ ม ของ จะต้ อ งท าโครงงานภายใต้ การควบคุ ม ของ
อาจารย์ให้ แล้ วเสร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา อาจารย์ให้ แล้ วเสร็จภายในหนึ่งภาคการศึกษา
นิ สิ ต จะต้ อ งส่ ง รายงานผลการด าเนิ น งานใน นิ สิ ต จะต้ อ งส่ ง รายงานผลการด าเนิ น งานใน
รูปแบบเอกสารและการสอบปากเปล่า
รูปแบบเอกสารและการสอบปากเปล่า
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หมายเหตุ
- เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
- ปรับเนื้อหา
รายวิชา

-ปรับเนื้อหา
รายวิชา

-ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
วศย 499 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
CvE 499 Co-operative Education
ก า ร ฝึ ก ง า น ใ น ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ ทั้ ง ใ น
อุ ต สาหกรรม หรื อ ในหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อ ง โดยมี ร ะยะเวลาการฝึ กงานไม่ น้ อ ย
กว่ า 15 สั ป ดาห์ ระหว่ า งภาคการศึ ก ษาที่ 9
เพื่ อพั ฒนาทักษะวิชาชีพในงานทางวิศวกรรม
โยธา สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ปั ญหาที่
เกี่ยวข้ องกับงานวิศวกรรมโยธา และนาปัญหาที่
ได้ รั บ จากหน่ ว ยงานที่ ฝึ กมาแก้ ปั ญ หา การ
ปรั บ ตั ว ให้ เข้ า กั บ กา ร เปลี่ ยน แปล ง ข อ ง
วั ฒนธรรมองค์ก ร และเมื่อ สิ้น สุดการฝึ กงาน
นิสิตต้ องส่งรายงาน และนาเสนอข้ อมูล โดยมี
การวิเคราะห์ความรู้ท่ไี ด้ รับระหว่ างการฝึ กงาน
ทั้งทางทฤษฎี และปฏิบัติ ต่อคณะกรรมการฯ
ที่แต่งตั้งจากภาควิชา
กลุ่มวิชาเอกเลือก
วศย 222 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
CvE 222 Engineering Mechanics II
บทน าเกี่ ย วกั บ พลศาสตร์ คิ เ นมาติ ก ของ
อนุ ภ าค ชนิ ด การเคลื่ อ นที่ ข องอนุ ภ าค จลน์
ศาสตร์ ข องอนุ ภ าค กฎข้ อสองของนิ ว ตั น
วิ ธีก ารพลั ง งานและโมเมนตั ม ระบบอนุ ภาค
คิ เ นมาติ คของวั ต ถุ แ ข็ง เกร็ง การเคลื่ อ นที่ใ น
ระนาบของวัตถุแข็งเกร็ง จลน์ศาสตร์ของวั ตถุ
แข็งเกร็งในสามมิติ การสั่นสะเทือนเชิงกลแบบ
มีตัวหน่วงและไม่มีตัวหน่วง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 499 สหกิจศึกษา 6(0-18-0)
CvE 499 Co-operative Education
การฝึ กงานในหน่ วยงาน ทั้งในอุตสาหกรรม
หรื อใน หน่ วยงา น อื่ น ที่ เกี่ ยวข้ อง โดย มี
ระยะเวลาการฝึ กงานไม่น้ อยกว่ า 15 สัปดาห์
ระหว่ า งภาคการศึ ก ษาที่ 9 เพื่ อ พั ฒ นาทัก ษะ
วิ ช าชี พ ในงานทางวิ ศ วกรรมโยธา สามารถ
วิ เ คราะห์ แ ละแก้ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ งาน
วิ ศ วกรรมโยธา และน าปั ญ หาที่ ไ ด้ รั บ จาก
หน่ วยงานที่ฝึกมาแก้ ปัญหา การปรั บตัวให้ เข้ า
กับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กร และ
เมื่อสิ้นสุดการฝึ กงานนิสิตต้ องส่งรายงาน และ
น าเสนอข้ อ มู ล โดยมี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามรู้ ที่
ได้ รั บ ระหว่ า งการฝึ กงาน ทั้งทางทฤษฎี และ
ปฏิ บั ติ ต่ อ คณะกรรมการฯ ที่ แ ต่ ง ตั้ ง จาก
ภาควิชา

หมายเหตุ
- แก้ ไข
คาอธิบาย
รายวิชา
-เนื้อหาคงเดิม

วศย 222 กลศาสตร์วิศวกรรม 2
3(3-0-6)
CvE 222 Engineering Mechanics II
ศึกษาพลศาสตร์ คิเนมาติกของอนุ ภาค ชนิด
การเคลื่ อ นที่ ข องอนุ ภ าค จลน์ ศ าสตร์ ข อง
อนุ ภาค กฎข้ อสองของนิวตัน วิธีการพลังงาน
และโมเมนตั ม ระบบอนุ ภาค คิ เ นมาติ ค ของ
วัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่ อนที่ในระนาบของวัตถุ
แข็งเกร็ง จลน์ศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็งในสาม
มิติ การสั่นสะเทือนเชิงกลแบบมีตัวหน่วงและ
ไม่มีตัวหน่วง

-แก้ ไข
คาอธิบาย
รายวิชา
-เนื้อหาคงเดิม
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
วศย 291 การจัดการงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
CvE 291 Engineering Management
หลั ก การบริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม่ การสร้ าง
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ หลั ก จิ ต วิ ท ยา การบริ ห าร
โครงการ การวางแผนงาน การเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพการทางาน การเขียนรายงานการ
ประชุ ม การจัดการทางด้ านการเงิน การบัญชี
การตลาด การควบคุ ม ดู แ ลวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร ท า ง า น ห ลั ก
เศรษฐศาสตร์ วิ ศ วกรรมเบื้ องต้ น และหลั ก
คุณธรรมในการทางาน
วศย 408 การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ใน
งานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-4)
CvE 408

Computer Applications for
Civil Engineering

การใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป (CAD) ในการเขียน
แบบก่อสร้ าง โปรแกรมสาเร็จรูปต่าง ๆ ที่ใช้ ใน
ง า น วิ ศ ว ก ร ร ม โ ย ธ า / สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร
ประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรมส าเร็จ รู ป การทดสอบ
ตรวจสอบผลงานจากโปรแกรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) ที่เกี่ยวข้ องกับงานวิชาชีพ การ
ฝึ กปฏิบัติ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 253 การบริหารโครงการทาง
วิศวกรรม (3-0-6)
CvE 253 Engineering Project
Management
หลั ก การบริ ห ารจั ด การสมั ย ใหม่ การสร้ าง
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ หลั ก จิ ต วิ ท ยา การบริ ห าร
โครงการ การวางแผนงาน การเพิ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพการทางาน การเขียนรายงานการ
ประชุ ม การจัดการทางด้ านการเงิน การบัญชี
การตลาด การควบคุ ม ดู แ ลวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ใ น ก า ร ท า ง า น ห ลั ก
เศรษฐศาสตร์ วิ ศ วกรรมเบื้ องต้ น และหลั ก
คุณธรรมในการทางาน
วศย 408 การประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์ใน
งานวิศวกรรมโยธา/สิ่งแวดล้ อม
3(2-3-4)
CvE 408 Computer Applications for
Civil Engineering/
Environmental
การใช้ โ ปรแกรมส าเร็จ รู ป ในการเขี ย นแบบ
ก่ อ สร้ า ง และโปรแกรมสาเร็จ รู ป ที่ใช้ ในงาน
วิ ศ วกรรมโยธา/สิ่งแวดล้ อม การประยุ กต์ใช้
โปรแกรมส าเร็ จ รู ป การทดสอบตรวจสอบ
ผลงานจากโปรแกรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ ช าชี พ และฝึ กปฏิบั ติ เ ขี ยน
แบบ
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หมายเหตุ
-เปลี่ยนรหัส
วิชา
-เปลื่ยนชื่อวิชา

-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
-แก้ ไข
คาอธิบาย
รายวิชา
-เนื้อหาคงเดิม

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

วศย 417

การวิเคราะห์โครงสร้ างด้ วยวิ ธี
แมตตริกส์ 3(3-0-6)
CvE 417 Matrix Methods in Structural
Analysis
การวิเคราะห์โครงสร้ างด้ วยวิธีแรงและวิธีการ
เปลี่ ย นต าแหน่ ง การสร้ า งเฟลกซิ บิ ลิ ตี เ มตต
ริ ก ส์ และสติ ฟ เนทแมตตริ ก ส์ข องโครงสร้ าง
การวิ เ คราะห์ แ รงกระท า และการเปลี่ ยน
ตาแหน่งของโครงสร้ าง การใช้ คอมพิวเตอร์ ใน
การวิเคราะห์โครงสร้ าง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 409 เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
วิศวกรรมโยธา 1(0-3-0)
CvE 409 Information Technology In
Civil Engineering
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในด้ านต่าง ๆ เช่น
ระบบการสื่อสาร การสืบค้ น การควบคุมระบบ
ความปลอดภั ย ในโครงการ น ามาประยุ ก ต์
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวใน
งานด้ านวิศวกรรมโยธา
วศย 417 วิธีเมทริกซ์สาหรับการวิเคราะห์
โครงสร้ าง 3(3-0-6)
CvE 417 Matrix Method for Structural
Analysis
พี ชคณิตของเมทริ กซ์ การวิเคราะห์โครงสร้ าง
ด้ ว ยวิ ธี แ รงและวิ ธี ก ารเปลี่ ย นต าแหน่ ง การ
สร้ า งเฟลกซิ บิ ลิ ตี เ มทริ ก ซ์ และสติ ฟ เนสเมท
ริกซ์ของโครงสร้ าง การวิเคราะห์แรงกระทาและ
การเปลี่ ยนตาแหน่ งของโครงสร้ าง การปล่ อย
เงื่ อนไขที่ ป ลายขององค์ อ าคาร และการ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบอั น ดั บ ที่ ส อง การใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ใ นการช่ ว ยวิ เ คราะห์
โครงสร้ าง
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วศย 418 วิ ธี ไ ฟ ไ น ท์ อิ ลิ เ ม น ต์ ขั้ น ต้ น
3(3-0-6)
CvE 418 Introduction to Finite Element
Method
พื้ นฐานทางด้ านทฤษฎี และแนวความคิ ด
เกี่ยวกับวิธไี ฟไนท์อลิ ิเมนต์ การใช้ วิธกี ารต่าง ๆ
ในการสร้ างรูปแบบของวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ วิธี
การดิสเพลสเมนต์ วิธีการ เหวตเตดเรซซิดวล
วิ ธีก ารวาริ เ อชั่ น การแก้ ปั ญ หาความเค้ น กั บ
ความยื ด หยุ่ น ปั ญ หาไหลที่ ข้ ึ นกั บ เวลา การ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ างทาง
วิศวกรรมโยธา การใช้ คอมพิวเตอร์ในการช่วย
คานวณ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 418 วิธไี ฟไนท์อลิ ิเมนต์ข้นั ต้ น
3(3-0-6)
CvE 418 Introduction to Finite Element
Method
พื้ นฐานทางด้ านทฤษฎี และแนวความคิ ด
เกี่ยวกับวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ การสร้ างสมการไฟ
ไนต์ อิลิ เ มนต์ จ ากวิ ธีก ารตรง วิ ธีก ารแปรปั น
และวิ ธี ก ารถ่ ว งน้า หนั ก เศษตกค้ า ง ฟั ง ก์ ชั น
ประมาณภายในอิลิ เ มนต์แ ละการปริ พั น ธ์อิลิ
เมนต์เมทริกซ์เชิงตัวเลข การประยุกต์วิธไี ฟไนต์
อิลิเมนต์กับปัญหาของแข็ง ความร้ อน และของ
ไหล การนาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ท่มี ีพ้ ื นฐาน
ของวิ ธี ไ ฟไนต์ อิ ลิ เ มนต์ ม าแก้ ปั ญหาทาง
วิศวกรรมโยธา
วศย 419 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขสาหรับ วศย 419 การวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
วิศวกรโยธา 3(3-0-6)
3(3-0-6)
CvE 419 Numerical Analysis for Civil CvE 419 Engineering Analysis
Engineer
ท ฤ ษ ฎี เ บื้ อ ง ต้ น ข อ ง ก า ร ค า น ว ณ โ ด ย ใ ช้ การประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธาที่เกี่ยวข้ อ งกับ
คอมพิ ว เตอร์ ค าตอบของสมการไม่ เ ชิ ง เส้ น การประมาณ การประมาณค่ า ทั้งในและนอก
อินเตอร์โปเลชันและการประมาณค่า การขยาย ช่วง ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและ
อนุ พั น ธ์แ ละการอิน ทิเกรด สมการ ดิฟ เฟอร อนุ พันธ์ย่อยที่เกี่ยวข้ องกับปั ญหาทางวิศวกรรม
เรนเชียล การคานวณโดยใช้ เมตริก และคาตอบ โยธา การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย การหาค่ า ที่
ของระบบของสมการเชิงเส้ น
เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ โ ป ร แ ก ร ม
คอมพิ วเตอร์ เพื่ อการแก้ ปัญ หาทางวิศ วกรรม
โยธาด้ วยวิธปี ระมาณ
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วศย 422 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
CvE 422 Prestressed Concrete Design
หลั ก การขององค์ อ าคารคอนกรี ต อั ด แรง
คุณสมบัติของวัสดุท่ใี ช้ ในงานคอนกรี ตอัดแรง
ระบบการอัดแรง ข้ อกาหนดเกี่ยวกับหน่วยแรง
ที่ยอมให้ สาหรับวัสดุ การวิเคราะห์หน่วยแรงที่
เกิดขึ้น ในคานคอนกรี ตอัดแรง การวิ เคราะห์
และออกแบบหน้ าตัดเพื่อต้ านโมเมนต์ดัด แรง
เฉือนการแอ่นตัวของคานในช่วงนา้ หนักบรรทุก
ปกติ การสูญเสียแรงอัดในคานคอนกรีตอัดแรง
ก าลั งประลั ยของงาน การออกแบบคานชนิ ด
คอมโพสิต แผ่ น พื้ นส าเร็จ รู ป การออกแบบ
เสาเข็ม คานแบบต่อเนื่อง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 422 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
CvE 422 Prestressed Concrete Design
หลั ก การขององค์ อ าคารคอนกรี ต อั ด แรง
คุณสมบัติของวัสดุท่ีใช้ ในงานคอนกรี ตอัดแรง
ระบบการอัดแรง ข้ อกาหนดเกี่ยวกับหน่วยแรง
ที่ยอมให้ สาหรั บ วั สดุ การวิ เคราะห์ หน่ ว ยแรง
และการออกแบบหน้ า ตั ดที่ ณ สภาวะใช้ ง าน
การตรวจสอบความปลอดภัย ณ สภาวะประลัย
การวิ เคราะห์ การแอ่น ตัวของคานการสูญ เสีย
แรงอัดในคานคอนกรี ตอัดแรง การวิ เคราะห์
และออกแบบโครงสร้ างต่อเนื่อง การออกแบบ
คานเชิ ง ประกอบ แผ่ น พื้ นส าเร็ จ รู ป การ
ออกแบบเสาเข็ม และแผ่นพื้นไร้ คานอัดแรง
วศย 427 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้ น
(3-0-6)
CvE 427 Introduction to Earthquake
Engineering
แนวคิ ด พื้ นฐานในการออกแบบโครงสร้ างที่
ทนทานต่อแผ่นดินไหว การสารวจแผ่นดินไหว
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค่ า อั ต ร า ค ว า ม รุ น แ ร ง ข อ ง
แผ่ น ดิ น ไหว รู ป แบบของแผ่ น ดิ น ไหว ความ
รุนแรงและผลต่ออาคาร การตอบสนองของแรง
แผ่นดินไหว การออกแบบต้ านทานแผ่นดินไหว
โดยวิ ธีแ รงสถิต ย์ เ ทียบเท่า หลั กการประเมิ น
ความแข็งแรงของอาคาร
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วศย 428 โครงสร้ างคอนกรีตสาเร็จรูป
3(3-0-6)
CvE 428 Precast Concrete Structures
ความหมายของคอนกรีตสาเร็จรูป วัสดุท่ใี ช้ ใน
งานหลังสาเร็จ การวิเคราะห์โครงสร้ างสาเร็จรูป
แบบโครงข้ อแข็ง ชิ้นส่วนหลังสาเร็จ ประเภท
พื้น คาน เสา รอยต่อ ของโครงสร้ างคอนกรี ต
สาเร็จรูป

วศย 433 วิศวกรรมฐานรากขั้นสูง
3(3-0-6
CvE 433 Advanced Foundation
Engineering
ศึ ก ษาการส ารวจและทดสอบดิ น ทั้ง ในสนาม
และห้ องปฏิบัติการโดยวิธีพิเศษ แตกต่างจาก
การทดสอบทั่วไป เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ดีข้ ึนในการ
ออกแบบฐานราก รวมถึงการติดตั้งเครื่ อ งมือ
วั ด เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติก รรมของดิน โดยละเอียด
วิ เคร าะห์ ความลาดเอี ย งโดยโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ การแก้ ไขความลาดที่ไ ม่ ม่ั น คง
การออกแบบเสาเข็มเพื่ อรั บแรงด้ านข้ าง การ
วิ เคราะห์ ก าลั งประลั ยของเสาเข็ม เทคนิ คใน
การปรั บปรุงคุณภาพดินต่าง ๆ การระบายนา้
ในแนวดิ่ง การให้ นา้ หนัก

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 428 โครงสร้ างคอนกรีตสาเร็จรูป
3(3-0-6)
CvE 428 Precast Concrete Structures
ความหมายของคอนกรี ตสาเร็จรู ป วั สดุ ท่ีใช้ ใน
งานคอนกรี ต ส าเร็ จ รู ป ประเภทการก่ อ สร้ าง
โครงสร้ างคอนกรีตสาเร็จรูป การขึ้นรูป การหล่อ
การจัดส่ง และการประกอบโครงสร้ างคอนกรี ต
ส าเร็ จ รู ป การวิ เ คราะห์ โ ครงสร้ างคอนกรี ต
ส าเร็จ รู ป การออกแบบคานและโครงข้ อ แข็ง
คอนกรี ต ส าเร็จ รู ป การบ ารุ ง รั ก ษาโครงสร้ าง
คอนกรีตสาเร็จรูป
วศย 433 ปฐพีกลศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
CvE 433 Applied Soil Mechanics
คุณสมบัติของดิน สภาวะยืดหยุ่นและพลาสติก
ของดิน หน่วยแรงต่างๆในดินการอัดตัวคายนา้
ก าลั ง เฉื อ นของดิ น การประยุ ก ต์ ท ฤษฎี ป ฐพี
กลศาสตร์ สาหรั บงานฐานรากตื้น และฐานราก
ลึ ก ประยุ ก ต์ ท ฤษฎี แ รงดั น ดิ น ทางข้ างและ
กาแพงกันดิน การประยุกต์ทฤษฎีการซึมได้ และ
การไหล การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ใน
การแก้ ปัญหาทางปฐพีกลศาสตร์
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วศย 435 การวิเคราะห์และออกแบบ
โครงสร้ างดิน 3(3-0-6)
CvE 435 Analysis and Design of Earth
Structures
คุ ณ ลั ก ษณะของโครงสร้ างที่ ใ ช้ ดิ น เป็ นวั ส ดุ
ก่อสร้ าง การสารวจและทดสอบสมบัติของดิน
เพื่อการออกแบบ การวิเคราะห์ความมั่นคงของ
ลาดดิน การวิ เคราะห์ ก ารไหลซึ มของน้า และ
ความดันในระหว่างการก่อสร้ างและใช้ งาน การ
ออกแบบเชิงลาดและบ่อขุด การวิเคราะห์การ
ทรุดตัว การออกแบบเสริ มความแข็งแรงของ
ดิน การก่อสร้ างและควบคุมงานสนาม
วศย 438 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมปฐพี 3(3-0-6)
CvE 438 Computer Applications in
Geotechnical Engineering
การแก้ ปัญหาในทางวิศวกรรมปฐพี ระเบียบวิธี
เชิงตัวเลข การวิเคราะห์ช้ ินประกอบอันตะ การ
ใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์และ
ออกแบบด้ านวิศวกรรมปฐพี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 434 การออกแบบฐานรากขั้นสูง 3(30-6)
CvE 434 Advanced Foundation Design
หลักการออกแบบฐานราก การคานวณขนาดและ
ปริ ม าณเหล็ก เสริ ม ในฐานรากของโครงสร้ าง
ประเภทต่ า งๆ ฐานรากร่ วม ฐานรากแพขนาด
ใ ห ญ่ ฐ า น ร า ก อ า ค า ร สู ง ฐ า น ร า ก เ ส า ส ง
ไฟฟ้ าแรงสูง ฐานรากสะพาน ฐานรากอาคารทาง
ชลศาสตร์ ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรมวิ เ คราะห์
โครงสร้ างสาเร็จรูปในการแก้ ปัญหาการวิเคราะห์
ฐานราก ฐานรากบนดินพิเศษ การแก้ ปัญหาฐาน
รากเยื้องศูนย์ การออกแบบฐานรากด้ วยวิธีท่อน
อัดและเส้ นยึดโยง
วศย 435 การวิเคราะห์และออกแบบ
โครงสร้ างดิน 3(3-0-6)
CvE 435 Analysis and Design of Earth
Structures
คุ ณ ลั ก ษณะของโครงสร้ างที่ ใ ช้ ดิ น เป็ นวั ส ดุ
ก่อสร้ า ง การสารวจและทดสอบสมบั ติของดิน
เพื่อการออกแบบ การวิเคราะห์ความมั่นคงของ
ลาดดิ น การวิ เ คราะห์ ก ารไหลซึ ม ของน้า และ
ความดันในระหว่างการก่อสร้ างและใช้ งาน การ
ออกแบบเชิ งลาดและบ่ อขุด การวิ เคราะห์ การ
ทรุดตัว การออกแบบเสริมความแข็งแรงของดิน
การก่อสร้ างและควบคุมงานสนาม
วศย 438 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงาน
วิศวกรรมปฐพี 3(3-0-6)
CvE 438 Computer Applications in
Geotechnical Engineering
การแก้ ปัญหาในทางวิศวกรรมปฐพี ระเบียบวิธี
เชิงตัวเลข การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์และออกแบบด้ านวิศวกรรมปฐพี
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วศย 439 หลักการกลศาสตร์ของหินและ
งานอุโมงค์ 3(3-0-6)
CvE 439 Principles of Rock Mechanics
and Tunneling
การจาแนกประเภทของหิน สมบัติทางกายภาพ
สมบัติทางวิศวกรรมและความแข็งแรงของหิน
อุโมงค์ และความเค้ นรอบอุโมงค์ การหาสมบัติ
ทางกายภาพ และสมบัติทางวิศวกรรมของหิน
ในห้ องปฏิบัติการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 439 หลักการกลศาสตร์ของหินและงาน
อุโมงค์ 3(3-0-6)
CvE 439 Principles of Rock Mechanics
and Tunneling
การจาแนกประเภทของหิน สมบัติทางกายภาพ
สมบัติทางวิศ วกรรมและความแข็งแรงของหิ น
อุโมงค์ และหน่วยแรงรอบอุโมงค์ การหาสมบัติ
ทางกายภาพ และสมบัติทางวิศวกรรมของหินใน
ห้ องปฏิบัติการ
วศย 441 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับ
วิศวกรแหล่งนา้ 3(2-3-4)
CvE 441 Computer Software for Water
Resource Engineering
การจาแนกประเภทของหิน สมบัติทางกายภาพ
สมบัติทางวิศวกรรมและความแข็งแรงของหิน
อุโมงค์ และหน่วยแรงรอบอุโมงค์ การหาสมบัติ
ทางกายภาพ และสมบัติทางวิศวกรรมของหิน
ในห้ องปฏิบัติการ
วศย 444 วิศวกรรมแหล่งนา้ และการจัดการ
3(3-0-6)
CvE 444 Water Resource Engineering
and Management
การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์ระบบลุ่มนา้
ของโครงการด้ ว ยแบบจ าลอง การออกแบบ
ขั้นต้ นขององค์ประกอบของโครงการ หลักการ
ใช้ นา้ กฎหมายการใช้ นา้ การประยุกต์ หลักการ
อุทกวิทยา ชลศาสตร์ และทฤษฎีโครงสร้ าง ใน
การออกแบบอาคารชลศาสตร์ อ่างเก็บนา้ เขื่อน
ทางระบายน้า ล้ น ประตู น้า อาคารบั ง คั บ น้า
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การบริ หารนา้
ในระบบลุ่มนา้ ด้ วยแบบจาลอง เส้ นโค้ งกฎการ
ปฏิบัติงานอ่างเก็บนา้ การทารายงาน การศึกษา
กรณีเฉพาะ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 445 การออกแบบเขื่อนขนาดเล็ก
3(3-0-6)
CvE 445 Design of Small Dam
หลั ก การออกแบบเขื่ อ นขนาดเล็ก ประเภท
เขื่อนดิน เขื่อนหินทิ้ง เขื่อนคอนกรีตขนาดเล็ก
ฝายน้ า ล้ นชนิ ด ต่ า งๆ ข้ อพิ จ ารณาในการ
ออกแบบต่างๆ เช่น การสารวจภูมิประเทศ การ
สารวจธรณีฐานราก การสารวจอุทกวิทยา ชล
ศาสตร์ของแม่นา้ และวัสดุก่อสร้ าง เป็ นต้ น
วศย 454 สัญญาข้ อกาหนดและประมาณ
วศย 454 สัญญาข้ อกาหนดและประมาณ
การก่อสร้ าง 3(3-0-6)
ราคา 3(3-0-6)
CvE 454 Contract, Specification and Cost CvE 454 Contract, Specification and Cost
Estimation
Estimation
การค านวณ และประมาณการค่ า ก่ อ สร้ า งจาก การค านวณ และประมาณการค่ า ก่ อ สร้ า งจาก
แบบก่อสร้ างในด้ านเงิน งาน เวลา และวัสดุ เพื่อ แบบก่อสร้ างในด้ านเงิน งาน เวลา และวัสดุ เพื่อ
สามารถนามาวิเคราะห์วางแผน เพื่อการก่อสร้ าง สามารถนามาวิเคราะห์วางแผน เพื่อการก่อสร้ าง
การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
องค์อาคารและงานงานทางด้ านวิศวกรรมโยธา องค์อาคารและงานงานทางด้ านวิศวกรรมโยธา
ต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ นไปตามมาตรฐานงานก่ อ สร้ า ง ต่ า ง ๆ เพื่ อเป็ นไปตามมาตรฐานงานก่อ สร้ า ง
ต่ า งๆ รู ป แบบและขั้ น ตอนการประมู ล ในงาน ต่ า งๆ รู ป แบบและขั้ น ตอนการประมู ล ในงาน
ก่อสร้ าง ข้ อกาหนดสัญญาจ้ างแบบต่าง ๆ การ ก่อสร้ าง ข้ อกาหนดสัญญาจ้ างแบบต่าง ๆ การ
ทาสัญ ญาเพื่ อ การก่ อ สร้ า ง การประกัน ภัยและ ทาสัญ ญาเพื่ อการก่อสร้ า ง การประกัน ภัยและ
เสี่ยงภัย ขั้นตอนการดาเนินการตามสัญญา
เสี่ยงภัย ขั้นตอนการดาเนินการตามสัญญา
วศย 455 การจัดการความปลอดภัยในงาน วศย 455 การจัดการความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้ าง 3(3-0-6)
ก่อสร้ าง 3(3-0-6)
CvE 455 Construction Safety
CvE 455 Construction Safety Management
Management
ความปลอดภั ย ในงานก่ อ สร้ า ง สาเหตุ แ ละวิ ธี ความปลอดภั ย ในงานก่ อ สร้ า ง สาเหตุ แ ละวิ ธี
ป้ องกันอุบัติเหตุ สถิติความปลอดภัย หลักการ ป้ องกันอุบัติเหตุ สถิติความปลอดภัย หลักการ
จั ดการความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับความ จั ดการความปลอดภัย กฎหมายเกี่ยวกับ ความ
ปลอดภั ย จิ ต วิ ท ยาความปลอดภั ย เบื้ องต้ น ปลอดภั ย จิ ต วิ ท ยาความปลอดภั ย เบื้ องต้ น
วิ ศ วกรรมความปลอดภั ย ในก่ อ สร้ าง การ วิ ศ วกรรมความปลอดภั ย ในก่ อ สร้ าง การ
ประกันภัยในการก่อสร้ าง
ประกันภัยในการก่อสร้ าง
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วศย 456 การบริหารจัดการสาธารณภัย
วศย 456 การบริหารจัดการสาธารณภัย
เบื้องต้ น 3(3-0-6)
เบื้องต้ น 3(3-0-6)
CvE 456 Fundamental in Disaster
CvE 456 Fundamental of Public Hazard
Management
Management
สาธารณภั ย และสาธารณภั ย ที่ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ สาธารณภั ย และสาธารณภั ย ที่ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสียหายอย่างรุนแรง บทบาทของวิศวกรกับการ เสียหายอย่างรุนแรง บทบาทของวิศวกรกับการ
ป้ องกัน บรรเทา และการบริหารจัดการสาธารณ ป้ องกัน บรรเทา และการบริหารจัดการสาธารณ
ภัย โดยเฉพาะการจัดการโครงสร้ างพื้นฐาน
ภัย โดยเฉพาะการจัดการโครงสร้ างพื้นฐาน
วศย 464 โฟโตแกรมเมตรี 3(3-0-6)
วศย 464 โฟโตแกรมเมตรี 3(3-0-6)
CvE 464 Photogrammetry
CvE 464 Photogrammetry
หลั ก เกณฑ์ ข องเซนทรั ล โปรเจคชั น เรขาคณิ ต หลั ก การพื้ นฐานในงานภาพถ่ า ยทางอากาศ
ภายในของกล้ องถ่ายภาพ ภาพถ่ายหลักเกณฑ์ กล้ องและการถ่ า ยภาพ การวางแผนการบิ น
ของแสง การปรั บ ภาพถ่ า ยเข้ าหากั น การ เรขาคณิ ต ของภาพถ่ า ย วิ ธี ก ารถ่ า ยภาพทาง
มองเห็ น ภาพสามมิ ติ การเกิ ด พาราแลกซ์ อากาศ การปรับภาพถ่ายเข้ าหากัน การปรับแก้
เรขาคณิตของภาพถ่าย เรขาคณิตของภาพสเตอ ภาพถ่ า ยทางอากาศ การสร้ า งภาพฉายออร์ โ ธ
ริโอแพร์ ทฤษฎี และการปฏิบัติให้ เกิดภาพสาม กราฟฟิ ค การพิมพ์ภาพสเตอริโอ
มิ ติ เครื่ อ งมื อ ในการเขี ยนแผนที่จ ากภาพถ่ า ย
ภาพถ่ายทั้งทางภาคพื้นดินและทางอากาศ
วศย 466 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
วศย 466 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงาน
3(2-3-4
วิศวกรรมโยธา 3(2-3-4)
CvE 466 Geographic Information System CvE 466 Geographic Information
Systemin Civil Engineering
การใช้ คอมพิ ว เตอร์ ใ นการจั ด ระบบข้ อมู ล การใช้ คอมพิ ว เตอร์ ใ นการจั ด ระบบข้ อมู ล
ภูมิ ศ าสตร์ วิ เ คราะห์ ปั ญ หา การตั ด สิน ใจทาง ภูมิ ศ าสตร์ วิ เ คราะห์ ปั ญ หา การตั ด สิน ใจทาง
วิศวกรรมโยธา และการนาเสนอผลในรูปแบบ วิศวกรรมโยธา และการนาเสนอผลในรูป แบบ
ของรายงานและแผนที่อย่างสมบูรณ์
ของรายงานและแผนที่อย่างสมบูรณ์
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วศย 473 วิศวกรรมการขนส่ง 3(3-0-6)
CvE 473 Transportation Engineering
การออกแบบและวางแผนระบบขนส่ ง ทางบก
ทางทะเล ทางเรือ ทางอากาศ และโดยท่อ และ
สิ่งก่ อ สร้ า งอุ ป กรณ์ อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ
ในการขนส่ง ระบบจราจร การพิจารณาทางเลือก
ข้ อ พิ จ ารณาทางด้ า นเศรษฐศาสตร์ การลงทุ น
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ และกายภาพ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 473 วิศวกรรมการขนส่ง 3(3-0-6)
CvE 473 Transportation Engineering
การออกแบบ การวางแผน และ การประเมิน
ระบบขนส่งประเภทต่างๆ เช่น ทางถนน ทางราง
ทางน้า ทางอากาศ ทางท่อ และการออกแบบ
สิ่งก่อ สร้ า งอุป กรณ์ อานวยความสะดวกในการ
ขนส่ ง วิ เ คราะห์ ร ะบบจราจร การพิ จ ารณา
ทางเลือก ข้ อพิ จารณาทางด้ านความคุ้มค่าด้ าน
เศรษฐศาสตร์ การขนส่ง การศึกษาแบบจาลอง
ด้ า นการขนส่ง เพื่ อใช้ ในการวางแผนงานด้ า น
วิศวกรรมการขนส่ง
วศย 474 การออกแบบผิวทาง 3(3-0-6) วศย 474 การออกแบบผิวทาง 3(3-0-6)
CvE 474 Pavement Design
CvE 474 Pavement Design
การออกแบบผิ ว ทางแบบแข็ ง และยื ด หยุ่ น หลั กการการออกแบบผิวทางสาหรั บ ทางหลวง
พฤติ ก รรมของผิ ว ทางภายใต้ พฤติ ก รรม ที่ และผิ ว ทางส าหรั บ สนามบิ น รวมทั้ ง ศึ ก ษา
เคลื่อนที่ วัสดุในการสร้ างผิวทาง วิธีการก่อสร้ าง ประเภทของผิวทาง น้าหนั กที่กระทาต่ อผิวทาง
รอยต่อแผ่นทาง ความลื่น การบารุงรักษาผิวทาง จากยวดยาน และ แรงกระทาที่เกิดขึ้นในผิวทาง
แ บ บ ยื ด ห ยุ่ น แ ล ะ แ บ บ แ ข็ ง ซึ่ ง ค า นึ ง ถึ ง
คุณลักษณะและองค์ประกอบผิวทาง และวิธีการ
ออกแบบผิ ว ทางแบบยื ด หยุ่ น และแบบแข็ง ที่
เหมาะสม สาหรับทางหลวง และสนามบิน รวม
ไปถึงการออกแบบระบบการระบายน้า วิธีการ
ก่ อ สร้ า ง รอยต่ อ แผ่ น ทาง ความลื่ น และ การ
บารุงรักษาผิวทาง
วศย 475 เทคโนโลยีแอสฟัลท์ 3(3-0-6)
CvE 475 Asphalt Technology
ส่วนประกอบของแอสฟั ลท์ กรรมวิ ธีการต่างๆ
การใช้ แอสฟั ลท์ทาผิวทาง วิธีการทาผิวทางแอส
ฟั ล ท์ แ บบต่ า งๆ คุ ณ สมบั ติ แ ละการทดสอบ
ข้ อ ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะ ชนิ ด ของมวลรวมการ
ออกแบบผสม การผลิตและควบคุมการก่อสร้ าง
คอนกรีตแอสฟัลท์
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หมายเหตุ
-ปรับเนื้อหา
รายวิชา

-ปรับเนื้อหา
รายวิชา

-เพิ่มรายวิชา
ใหม่

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 480 ระบบสิ่งแวดล้ อมและการจัดการ วศย 480 ระบบสิ่งแวดล้ อมและการจัดการ
3(3-0-6)
3(3-0-6)
CvE 480 Environmental System and
CvE 480 Environmental System and
Management
Management
ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของ ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ระบบสิ่งแวดล้ อ มในเชิงวิ ศ วกรรมสิ่งแวดล้ อม ระบบสิ่งแวดล้ อมในเชิ งวิ ศ วกรรมสิ่งแวดล้ อม
ผลกระทบของสิ่งแวดล้ อ มต่ อ โครงการพั ฒ นา ผลกระทบของสิ่งแวดล้ อมต่ อโครงการพั ฒ นา
พื้ นที่ โครงการทางวิ ศ วกรรมต่ า ง ๆ การ พื้ นที่ โครงการทางวิ ศ วกรรมต่ า ง ๆ การ
ประเมิ น ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม การวิ เ คราะห์ ประเมิ น ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อ ม การวิ เ คราะห์
ความเสี่ ย งทางสิ่ ง แวดล้ อ ม และแนวทางการ ความเสี่ ย งทางสิ่ ง แวดล้ อ ม และแนวทางการ
ป้ องกัน แก้ ไ ข การจั ด การด้ า นความปลอดภั ย ป้ องกัน แก้ ไ ข การจั ด การด้ า นความปลอดภั ย
นโยบายทางด้ านสิ่ ง แวดล้ อม ระเบี ย บข้ อ นโยบายทางด้ านสิ่ ง แวดล้ อม ระเบี ย บข้ อ
กฎหมายสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้ อง โครงสร้ าง และ กฎหมายสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้ อง โครงสร้ าง และ
บทบาทขององค์ ก ร และสถาบั น ที่เ กี่ยวข้ อ งใน บทบาทขององค์ ก ร และสถาบั น ที่เ กี่ยวข้ อ งใน
งานสิ่งแวดล้ อม การสารวจความคิดเห็น การทา งานสิ่งแวดล้ อม การสารวจความคิดเห็น การทา
ประชาพิจารณ์ การจัดทารายงาน เศรษฐศาสตร์ ประชาพิจารณ์ การจัดทารายงาน เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้ อมเบื้องต้ น กรณีศึกษา
สิ่งแวดล้ อมเบื้องต้ น กรณีศึกษา
วศย 481 วิ ศ วกรรมประปาและสุข าภิ บ าล วศย 481 วิ ศ วกรรมประปาและสุ ข าภิ บ าล
3(3-0-6)
3(3-0-6)
CvE 481 Water Supply and Sanitary
CvE 481 Water Supply and Sanitary
Engineering
Engineering
การประมาณปริมาณนา้ ใช้ และนา้ ทิ้ง คุณภาพนา้ การประมาณปริมาณนา้ ใช้ และนา้ ทิ้ง คุณภาพนา้
และมาตรฐานนา้ กินนา้ ใช้ แหล่งนา้ และการส่ง และมาตรฐานนา้ กินนา้ ใช้ แหล่งนา้ และการส่ง
นา้ การออกแบบโรงประปา การออกแบบระบบ นา้ การออกแบบโรงประปา การออกแบบระบบ
แจกจ่ายนา้ โดยท่อ และเครื่องสูบนา้ การเดินท่อ แจกจ่ายนา้ โดยท่อ และเครื่องสูบนา้ การเดินท่อ
ภายในอาคาร การออกแบบระบบท่อระบายนา้ ภายในอาคาร การออกแบบระบบท่อระบายนา้
ทิ้งและนา้ เสีย การสุขาภิบาลชุมชน โรงงาน
ทิ้งและนา้ เสีย การสุขาภิบาลชุมชน โรงงาน
อาคาร การออกแบบระบบรวบรวมและบาบัดนา้ อาคาร การออกแบบระบบรวบรวมและบาบัดนา้
เสีย
เสีย
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หมายเหตุ
-ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

-ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
วศย 482 การจัดการขยะและของเสีย
3(3-0-6)
CvE 482 Solid Waste and Hazardous
Waste Management Engineering
ลักษณะทางกายภาพและเคมีของขยะ และของ
เสียอัน ตราย ทั้งในรู ป ของแข็ง ของเหลว และ
ก๊าซ ระบบเก็บและขนถ่าย การจัดการเบื้องต้ น
กระบวนการก าจั ดวิ ธีต่า ง ๆ วิ ธีทางธรรมชาติ
การฝังกลบ การเผา การหมัก การลดปริ มาตร
และขนาด การคั ด แยกองค์ ป ระกอบของขยะ
การน ามาใช้ ใหม่ หลั ก เกณฑ์ ข้ อก าหนด
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
วศย 483 การออกแบบระบบบาบัดนา้ เสีย
3(3-0-6)
CvE 483 Wastewater Engineering Design
ลักษณะของนา้ เสียจากแหล่งต่าง ๆ มาตรฐานนา้
ทิ้ง หลั ก เกณฑ์ในการเลื อ กระบบบ าบั ดน้า เสีย
แบบต่าง ๆ ระบบแยกด้ วยตะแกรง ถังตะกอน
และระบบเติ ม อากาศ แบบ เลี้ ยงตะกอน
จุลินทรีย์ และระบบบ่อเติมอากาศ แบบถังกรอง
ชีวภาพ ระบบบ่ อผึ่ง ระบบแผ่น สัมผัสชีวภาพ
การออกแบบระบบบ่อ ระบบบาบัดด้ วยวิธีทาง
ธรรมชาติ รวบรวมนา้ เสียและนา้ จากท่อระบาย
น้าฝน การบาบัดตะกอน และการจัดการน้าทิ้ง
จ า ก ร ะ บ บ บ า บั ด ก า ร บ า บั ด น้ า เ สี ย จ า ก
อุตสาหกรรมเบื้องต้ น
วศย 487 การออกแบบระบบฝังกลบ
3(3-0-6)
CvE 487 Landfill Design
หลักการออกแบบบ่อฝังกลบขยะอย่างถูก
สุขลักษณะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ที่มีระบบ
ป้ องกันซึมของนา้ ชะขยะ มีระบบรวบรวมและ
บาบัดนา้ ชะขยะ มีระบบระบายก๊าซ รวมถึงความ
เสถียรของคันดิน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
วศย 482 การจัดการขยะและของเสีย
3(3-0-6)
CvE 482 Solid Waste and Hazardous
Waste Management
ลักษณะทางกายภาพและเคมีของขยะ และของ
เสียอัน ตราย ทั้งในรู ป ของแข็ง ของเหลว และ
ก๊าซ ระบบเก็บและขนถ่าย การจัดการเบื้องต้ น
วิธีการและกระบวนการกาจัด วิธีทางธรรมชาติ
การฝังกลบ การเผา การหมัก การลดปริ มาตร
และขนาด การคัดแยกองค์ประกอบของขยะ การ
นามาใช้ ใหม่ หลักเกณฑ์ ข้ อกาหนด กฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง
วศย 483 การออกแบบทางวิศวกรรมนา้ เสีย
3(3-0-6)
CvE 483 Wastewater Engineering Design
ลักษณะของน้าเสีย มาตรฐานน้าทิ้ง หลักเกณฑ์
ในการเลือกระบบบาบัดนา้ เสีย ระบบแยกด้ วย
ตะแกรง ถังตะกอน และระบบเติมอากาศ แบบ
เลี้ยงตะกอน จุลินทรีย์ และระบบบ่อเติมอากาศ
แบบถั ง กรองชี ว ภาพ ระบบบ่ อ ผึ่ ง ระบบแผ่ น
สั ม ผั ส ชี ว ภาพ การออกแบบระบบบ่ อ ระบบ
บาบัดด้ วยวิธีทางธรรมชาติ รวบรวมนา้ เสียและ
น้าจากท่อระบายนา้ ฝน การบาบัดตะกอน และ
การจัดการน้าทิ้งจากระบบบาบัด การบาบัดนา้
เสียจากอุตสาหกรรมเบื้องต้ น

หมายเหตุ
-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
-แก้ ไข
คาอธิบาย
รายวิชา
-เนื้อหาคงเดิม

-เปลี่ยนชื่อ
รายวิชา
-แก้ ไข
คาอธิบาย
รายวิชา
-เนื้อหาคงเดิม

วศย 487 การออกแบบระบบฝังกลบ
-ไม่มีการ
3(3-0-6)
เปลี่ยนแปลง
CvE 487 Landfill Design
หลักการออกแบบบ่อฝังกลบขยะอย่างถูก
สุขลักษณะทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้ อม ที่มีระบบ
ป้ องกันซึมของนา้ ชะขยะ มีระบบรวบรวมและ
บาบัดนา้ ชะขยะ มีระบบระบายก๊าซ รวมถึงความ
เสถียรของคันดิน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 198
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตามข้อบังคับของสภาวิศวกร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
(หลักสูตรปรับปรุง 2560)
ลาดับ
เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร
เนื้ อหารายวิชาทีข่ อเทียบ
1 หมวดวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต)
Vector algebra in three dimensions; limit, MA 114 General Mathematics 4(4-0-8)
continuity, differentiation and integration of คุ ณสมบั ติ ข องร ะบ บ จ านวนและอุ ป นั ยเชิ ง
real-valued and vector-valued functions of a คณิตศาสตร์ เรขาคณิตวิเคราะห์ในระบบพิกัดฉาก
real variable and their applications; techniques และพิ กัดเชิ ง ขั้ว ลิ มิตและความต่ อเนื่ อ ง การหา
of integration; introduction to line integrals; อนุ พันธ์และการประยุกต์ การหาปริพันธ์และการ
improper integrals. Applications of derivative; ประยุกต์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์แบบไม่
indeterminate forms; introduction to ตรงแบบ รูปแบบยังไม่กาหนด ลาดับและอนุ กรม
differential equations and their applications; การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน
mathematical induction; sequences and series
of numbers; Taylor series expansions of CvE 102 Calculus for Civil and Environmental
elementary functions; numerical integration; Engineering I
3(3-0-6)
polar coordinates; calculus of real-valued เรขาคณิตวิเคราะห์ในแคลคูลัส ปริภมู ิสามมิติ และ
functions of two variables. Lines; planes; and เวคเตอร์ ฟังก์ชันค่าเวคเตอร์ อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์
surfaces in three-dimensional space; calculus หลายชั้ น สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์เ บื้ องต้ น สถิ ติ แ ละ
of real-valued functions of several variables ความน่าจะเป็ นสาหรับวิศวกรรมโยธาเบื้องต้ น
and its applications.
CvE 203Calculus for Civil and Environmental
Engineering II
3(3-0-6)
สนามเวคเตอร์ แคลคู ลัสของเวคเตอร์ พี ชคณิ ต
ของเมทริ กซ์ ระบบสมการเชิงเส้ น และการกาจัด
แบบเกาส์ อิส ระเชิ ง เส้ น และปริ ภูมิ เ วคเตอร์ ดี
เทอร์มิแนนต์ และกฎของคราเมอร์ เมทริกซ์ผกผัน
และการกาจัดแบบเกาส์-จอร์แดน ค่าเจาะจง และ
เวคเตอร์เจาะจง เมทริกซ์ต้ังฉาก และวิธีการแนว
ทแยง
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ลาดับ

เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร
วิชาพื้นฐานทางฟิ สิกส์ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
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.

เนื้ อหารายวิชาทีข่ อเทียบ
PY 101 Introductory Physics I
3(3-0-6)
เวคเตอร์ แรงและการเคลื่ อนที่ สนามโน้ มถ่วง โม
เมนตั ม และพลั ง งาน การเคลื่ อนที่ แ บบหมุ น
กลศาสตร์ของระบบอนุภาคและวัตถุแข็งเกร็ง การ
เคลื่ อนที่แบบสั่น สมบั ติของสสาร กลศาสตร์ ของ
ไหล การเคลื่อนที่แบบคลื่น เสียงความร้ อนและอุณ
หพลศาสตร์
PY 181 Introductory Physics Laboratory I
1(0-3-0)
ปฏิ บั ติ ก ารทางฟิ สิ ก ส์ ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกั บ หลั ก การวั ด
พื้ นฐาน ค่าความคลาดเคลื่อน และเลขนัยสาคัญ ,
กลศาสตร์ ข องวั ต ถุ แ ข็ง เกร็ง และสภาพยื ด หยุ่ น ,
กลศาสตร์ของไหล, อุณหพลศาสตร์ , การเคลื่อนที่
แบบกวั ดแกว่ งและปรากฎการณ์ คลื่ น , และทัศ น
ศาสตร์เบื้องต้ น
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
สนามแม่ เ หล็ ก และอั น ตรกิ ริ ย าทางแม่ เ หล็ ก
สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้ าที่ข้ ึนกับเวลา ไฟฟ้ า
กระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์ แสง
ทฤษฎี สั ม พั ท ธภาพ ทฤษฎี ค วอนตั ม นิ ว เคลี ย ร์
ฟิ สิกส์
PY 182 Introductory Physics Laboratory II
1(0-3-0)
ปฏิบั ติก ารทางฟิ สิก ส์ท่ีเ กี่ยวข้ อ งกับ หลั ก การและ
การใช้ งานเครื่ องมื อ วั ด ทางไฟฟ้ าเบื้ องต้ น ,
ปรากฏการณ์ทางไฟฟ้ าและแม่เหล็ก , วงจรไฟฟ้ า
กระแสตรงและกระแสสลับ, อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
สารกึ่งตัวนาพื้นฐานและการประยุกต์ใช้
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ลาดับ

เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร
วิชาพื้นฐานทางเคมี (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)
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.

เนื้ อหารายวิชาทีข่ อเทียบ
CH 103 General Chemistry
3(3-0-6)
ศึ ก ษาพื้ นฐานของทฤษฎี อ ะตอมและโครงสร้ าง
อะตอม ปริมาณสัมพันธ์ สมบัติแก๊ส ของเหลว และ
สารละลาย ของแข็ง สมดุ ล เคมี สมดุ ล ไอออน
จลนพลศาสตร์ เ คมี พั น ธะเคมี ตารางธาตุ และ
แนวโน้ มของสมบัติของธาตุ ธาตุเรพพรีเซนเตติฟ
อโลหะ และธาตุทรานซิชัน
CH 193 General Chemistry Laboratory
1(0-3-1)
ฝึ กทัก ษะการใช้ อุ ป กรณ์ พ้ ื นฐานทางเคมี ความ
ปลอดภั ย ในห้ อ งปฏิบั ติ ก าร ท าการทดลองและ
วิ เ คราะห์ ผลที่เ กี่ยวกับ ปริ มาณสัมพั น ธ์ ค่ า คงตัว
ของแก๊ส การลดลงของจุ ดเยือกแข็ง การจัดเรี ยง
อนุ ภ าคในของแข็ ง สมดุ ล เคมี อิ น ดิ เ คเตอร์
จลนพลศาสตร์ เคมีการวิ เคราะห์ คุณ ภาพไอออน
บวกและไอออนลบ
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ลาดับ
เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร
2 หมวดวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
(ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต)
2.1 Engineering Drawing
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.

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.
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.

เนื้ อหารายวิชาทีข่ อเทียบ

ME 109 Engineering Drawing
3(2-3-4)
ทักษะการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ มาตรฐานใน
งานเขี ย นแบบ การเขี ย นตั ว อั ก ษรและตั ว เลข
เรขาคณิตประยุกต์ ภาพฉายออร์โธกราฟฟิ ก การ
เขียนภาพออร์ โธกราฟฟิ กและการเขียนภาพสาม
มิติ การกาหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน ภาพ
ตั ด มุ ม มองช่ ว ยและแผ่ น คลี่ การเขี ย นภาพร่ า ง
เกลียว สลักเกลียวและแป้ นเกลียว สัญลักษณ์ใน
งานเขียนแบบ การเขียนแบบรายละเอียดและการ
ป ร ะ ก อ บ ชิ้ น ส่ ว น ก า ร เ ขี ย น แ บ บ โ ด ย ใ ช้
คอมพิวเตอร์ช่วยขั้นต้ น
CvE 211 Engineering Mechanic I 3(3-0-6)
ศึกษาพื้นฐานของวิชากลศาสตร์ ระบบแรงในสอง
มิติและสามมิติการหาแรงลัพธ์หลักการสมดุ ลใน
สองมิติและสามมิติของอนุ ภาคและวัตถุแข็งเกร็ง
โครงสร้ าง ศูนย์กลางมวลและเซ็นทรอยด์ โมเมนต์
ความเฉื่อย แรงภายในคาน สถิตศาสตร์ ของไหล
ความเสี ย ดทาน หลั กของงานเสมื อ น แ ล ะ
เสถียรภาพพลศาสตร์เบื้องต้ น
InE 222 Engineering Materials
3(3-0-6)
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ าง คุ ณ สมบั ติ
กระบวนการผลิต และ+การนาไปใช้ งานของวัสดุ
วิศวกรรมกลุ่มหลัก ประกอบด้ วย โลหะ โพลิเมอร์
เซรามิกส์ และวั สดุ คอมโพสิต คุ ณ สมบั ติทางกล
ของวัสดุ การเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพของวัสดุ
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เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร
2.4 Computer Programming
Computer concepts; computer components;
Hardware and software interaction; Current
programming language; Programming
practices.

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.

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.

เนื้ อหารายวิชาทีข่ อเทียบ
EE 170 Computer Programming 3(2-3-4)
แ น ว คิ ด พื้ น ฐ า น ข อ ง ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์
องค์ ป ระกอบของระบบคอมพิ ว เตอร์ การ
ปฏิสัมพั น ธ์ร ะหว่ า งฮาร์ ดแวร์ และซอฟแวร์ การ
เขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ด้ ว ยภาษาที่ ใ ช้ ใน
ปั จ จุ บั น ฝึ กปฏิบั ติ ส าหรั บ การเขี ย นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
CvE 212 Applied Mathematics for Civil
Engineers
3(3-0-6)
ศึ กษาทฤษฎีการประมาณเบื้ องต้ น ผลเฉลยของ
สมการพีชคณิตและสมการอดิศัย สมการเอกพันธุ์
สมการเชิงอนุ พันธ์ไม่เอกพันธุ์ สมการเชิงอนุพันธ์
สามัญอันดับที่หนึ่งและสูงกว่ า สมการเชิงอนุ พันธ์
เชิงเส้ น การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ ระบบ
ของสมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น ผลเฉลยแบบ
อนุ กรม ผลเฉลยเชิ งตั วเลข อนุ กรมฟู เรี ยร์ การ
แปลงฟู เรี ยร์ และการประยุกต์บางอย่างในระบบ
วิศวกรรมโยธา
CvE 213 Strength of Materials I 3(3-0-6)
ศึ ก ษ า แ ร ง ห น่ ว ย แ ร ง ก ล ส ม บั ติ ข อ ง วั ส ดุ
ความสัมพั นธ์ระหว่ างหน่ วยแรงและความเครี ยด
โมเมนต์บิด แผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์
ดัด หน่วยแรงในคาน และการโก่งตัว
CvE 214 Strength of Materials II 3(3-0-6)
ศึกษาคานแบบอินดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต หน่วยแรง
และความเครี ย ดรวม วงกลมของมอร์ คาน
ประกอบ การโก่งเดาะของเสา ทฤษฎีของการวิบัติ
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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.

เนื้ อหารายวิชาทีข่ อเทียบ

CvE 241 Hydraulics
3(3-0-6)
ศึกษาคุณสมบัติของของไหล สถิตศาสตร์ของไหล
แรงกระทาต่ อวั ตถุ ในของเหลว แรงลอยตั ว และ
สมดุล สมการของความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่
ของไหลสมมุ ติ แ ละของไหลจริ ง การไหลแบบ
ราบเรียบและปั่นป่ วน การไหลแบบต่างๆ การไหล
คงที่ และการไหลไม่ ค งที่ แรงต้ า นทานการไหล
ทฤษฎีพลังงาน สมการโมเมนตัม การไหลในท่อ
การไหลในทางน้ า เปิ ด การวั ด การไหล การ
วิ เ คราะห์ มิ ติ แ ละแบบจ าลอง เครื่ อ งสูบ น้า และ
กังหันนา้
CvE 343 Hydraulic Laboratory
1(0-3-0)
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองทฤษฎี ช ลศาสตร์ เพื่ อ ศึ ก ษา
พฤติกรรมและลักษณะต่าง ๆ ของการไหล ตาม
ทฤษฎีของไหล สถิตย์ศาสตร์ของไหล แรงลอยตัว
การไหลในท่อ การสูญเสียพลังงาน การไหลในทาง
นา้ เปิ ด การไหลคงที่และไม่คงที่ และอุปกรณ์ทาง
ชลศาสตร์ เทอร์ ไบน์ เครื่ องสูบน้า ประกอบด้ วย
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.

เนื้ อหารายวิชาทีข่ อเทียบ
CvE 261 Surveying
3(3-0-6)
ศึกษาหลักการในงานสารวจ และเครื่องมืออุปกรณ์
ในงานส ารวจ การท าระดั บ หลั ก การและการ
ประยุกต์ใช้ กล้ องวัดมุม การวัดระยะ การหาทิศทาง
ความคลาดเคลื่ อ นในการส ารวจ ความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ การคานวณ และปรับแก้ ข้อมูล
การสารวจด้ วยโครงข่ายสามเหลี่ยม การหามุมอซิ
มุท การหาพิกัดจากการทาวงรอบ การสารวจงาน
ระดับ งานเก็บรายละเอียดเพื่อการเขียนแผนที่ภูมิ
ประเทศ การวางผังงานสิ่งก่อสร้ าง การวางแนวทาง
โค้ งราบ-ดิ่ง การพิมพ์แผนที่
CvE 262 Surveying Field Work 1(0-3-0)
ปฏิบัติการวัดระยะด้ วยเครื่องมือชนิดต่าง ๆ การ
ใช้ เข็มทิศ การทาระดับ เส้ นชั้นความสูง การวัดมุม
ด้ วยกล้ องสารวจ การทาแผนที่ตามวิชา วศย 261
การฝึ กปฏิบัติงานสนาม การทางานแผนที่โครงข่าย
การทาแผนที่ภมู ิประเทศ การสารวจเส้ นทาง
CvE 263 Surveying Camp
1(0-80-0)
ฝึ กงานภาคสนาม การทาระดับ การประยุ ก ต์ ใ ช้
กล้ องวั ด มุ ม การวั ด ระยะ การหาทิ ศ ทาง หา
ความคลาดเคลื่ อนในการสารวจ หาความคลาด
เคลื่ อ นที่ย อมรั บ ได้ ค านวณ และปรั บ แก้ ข้ อ มู ล
สารวจด้ วยโครงข่ ายสามเหลี่ ยม หามุ มอซิ มุท หา
พิกัดจากการทาวงรอบ สารวจงานระดับ งานเก็บ
รายละเอียดเพื่ อการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ การ
พิมพ์แผนที่ ใช้ เวลาทางานรวมกันไม่น้อยกว่า 80
ชั่วโมง
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3 หมวดวิชาวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา
(ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)
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 momentarea, conjugate beam, virtual work, energy
theorem.

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.

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

เนื้ อหารายวิชาทีข่ อเทียบ

CvE 215 Structural Analysis I
3(3-0-6)
ศึกษาทฤษฎีโครงสร้ าง แรงชนิ ดต่ าง ๆ ที่กระทา
และเกิดขึ้นในโครงสร้ าง คาน โครงข้ อหมุน โครง
ข้ อแข็ง การวิเคราะห์ด้วยวิธีกราฟิ ก การวิเคราะห์
โครงสร้ างดีเทอร์มิเนทเชิงสถิต การวิเคราะห์โครง
ข้ อหมุน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดของโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้ าง การเสียรูปของโครงสร้ า ง วิธีโมเมนต์
พื้นที่ คานเสมือน งานเสมือน และทฤษฎีพลังงาน
เส้ นอิทธิพลของโครงสร้ างดีเทอร์มิเนท
CvE 316 Structural Analysis II
3(3-0-6)
โครงสร้ างอินดีเทอร์ มิเนทเชิงสถิต ดีกรี ของอินดี
เทอร์มิเนท การวิเคราะห์การโก่งตัวของโครงสร้ าง
แบบอินดีเทอร์ มิเนท โดยวิธีต่าง ๆ เช่ น การเสีย
รูปสอดคล้ อง มุมหมุนและการโก่งตัว และกระจาย
โมเมนต์ เส้ นอิทธิพลของโครงสร้ างแบบอินดีเทอร์
มิเนท วิธีเสาอุปมาน การวิเคราะห์โครงสร้ า งด้ วย
วิ ธีป ระมาณ การวิ เ คราะห์ ด้ ว ยวิ ธีพ ลาสติ ก การ
วิเคราะห์โครงสร้ างโดยเมทริกซ์เบื้องต้ น
CvE 321 Reinforced Concrete Design
4(3-3-6)
ศึ ก ษาวั ส ดุ ค อนกรี ต เสริ ม เหล็ ก การวิ เ คราะห์
โครงสร้ างสาหรับการออกแบบ ข้ อบัญญัติในการ
ออกแบบ การออกแบบด้ วยวิ ธีหน่ วยแรงใช้ ง าน
และวิธีกาลัง พฤติกรรมขององค์อาคารและทฤษฎี
ออกแบบเมื่ อ รองรั บ แรงดั ด แรงเฉื อ น แรงบิ ด
แรงอัด แรงอัดร่วมกับแรงดัด ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
แรงต่ างๆ การยึดเหนี่ ยว รายละเอียดเหล็กเสริ ม
ภาวะใช้ งานของโครงสร้ า ง ประยุกต์ทฤษฎี สู่การ
ออกแบบองค์อาคาร เช่น คาน แผ่นพื้น บันได เสา
และฐานราก ฝึ กออกแบบโครงสร้ างคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้ อมให้ รายละเอียดเหล็กเสริม
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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.

เนื้ อหารายวิชาทีข่ อเทียบ
CvE 332 Soil Mechanics
3(3-0-6)
การกาเนิดดิน การจาแนกดินและคุณสมบั ติตาม
ดัชนีต่างๆ การบดอัด การซึมนา้ ของดินและปัญหา
การไหลซึม หน่วยแรงประสิทธิผลหลักของมวลดิน
การกระจายของหน่วยแรง การยุบตัวของดิน กาลั ง
เฉื อนของดิน ทฤษฎีของแรงดัน ดิ น เสถียรภาพ
ของความลาด กาลังแบกทาน

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)
คุ ณ สมบั ติ ท างกายภาพของวั ส ดุ ก่ อ สร้ าง เช่ น
คอนกรี ต เหล็ก โลหะ อโลหะ ไม้ อิฐ ทราย หิ น
แอสฟั ล ท์ ฯลฯ วิ ธี ผ ลิ ต และประโยชน์ ข องวั ส ดุ
ก่อสร้ าง วัสดุโครงสร้ างส่วนฐานราก ส่วนหลังคา
พื้นกระเบื้อง วัสดุก่อ วัสดุฉาบ วัสดุการทาง การ
ทดสอบ คุณสมบัติการรับแรงของวัสดุ เช่น กาลัง
ต้ านแรงดึง แรงอัด แรงดัด ฯลฯ มาตรฐานการ
ทดสอบ และการทารายงานผลการทดสอบ

CvE 333 Soil Mechanics Laboratory1(0-3-0)
คุณสมบัติของดินทางฟิ สิกส์และทางวิศวกรรม การ
เจาะสารวจดิน การเก็บ ตัวอย่ า งดิน การทดสอบ
คุณสมบัติดินในสนาม การทดสอบคุณสมบั ติดิน
ในห้ องปฏิบัติการ พิ กัดอัตเตอร์ เบิร์ก พิ กัดการ
หดตัวพิกดั เหลว ความถ่วงจาเพาะของเม็ดดิน การ
วิ เ คราะห์ ข นาดเม็ ด ดิ น การจ าแนกดิ น ทาง
วิศวกรรม การบดอัดดิน อัตราส่วนซีบีอาร์ ความ
หนาแน่ น ของดิ น ในสนาม ความซึ ม น้า ของดิ น
กาลังรับแรงเฉือนตรง กาลังรับแรงอัดแบบไม่โอบ
รัด กาลังรับแรงอัดแบบโอบรัดสามแกน การทรุด
ตัวของดิน ฝึ กปฏิบั ติการทดลองไม่ น้ อยกว่ า 12
การทดลอง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หน้ า 208

ลาดับ
เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร
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; beamcolumns; 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.

เนื้ อหารายวิชาทีข่ อเทียบ

CvE 322 Design of Steel and Timber
Structures 4(4-0-8)
การออกแบบองค์อาคารประเภทโครงสร้ างไม้ และ
โครงสร้ างเหล็ก ทั้งวิธีหน่ วยแรงที่ยอมให้ และวิธี
ตั ว คู ณ ความต้ า นทานและน้า หนั ก บรรทุ ก องค์
อาคารรั บแรงดึง แรงอัด แรงตามแนวแกน และ
แรงดั ด ของคาน เสา จุ ด ต่ อ แบบต่ า ง ๆ โดยวิ ธี
เชื่อมและต่อด้ วยหมุดยา้ สลักเกลียว คานประกอบ
ขนาดใหญ่ โครงหลั ง คาและอาคาร ประเภท
โครงสร้ างไม้ และโครงสร้ างเหล็ ก ประมวล
ข้ อบั ง คั บ ในการออกแบบโครงสร้ างไม้ และ
โครงสร้ างเหล็ ก การโก่ ง ตั ว ของคาน แบบ
รายละเอีย ด การฝึ กออกแบบโครงสร้ า งไม้ แ ละ
เหล็ก
CvE 436 Foundation Engineering 4(3-3-6)
การสารวจผิวดิน กาลังแบกทานของฐานราก การ
ออกแบบฐานรากแผ่ แ ละฐานรากเสาเข็ม การ
วิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาของแรงดันดินทางข้ าง
และโครงสร้ างกันดิน กาแพงเข็มพืด การปรับปรุง
สภาพดิน การออกแบบฐานรากแพและฐานรากจม
บ่อเบื้องต้ น การเปิ ดหน้ าดินและการคา้ ยันเบื้องต้ น
ความเสถียรของคันดิน และไหล่ ตลิ่ง ทานบ การ
ออกแบบเขื่อน ฝึ กปฏิบัติการออกแบบฐานราก
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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.

เนื้ อหารายวิชาทีข่ อเทียบ

CvE 342 Hydraulic Engineering 3(3-0-6)
การประยุกต์ของกลศาสตร์ของไหล การไหลแบบ
ต่าง ๆ การออกแบบระบบท่อ ความดันนา้ กระตุก
เครื่องสูบนา้ และกังหัน หลักการไหลในทางนา้ เปิ ด
ความต้ านทานการไหล ตะกอนท้ องนา้ และตะกอน
แขวนลอย การออกแบบคลองส่งนา้ การออกแบบ
อาคารทางชลศาสตร์ชนิดต่างๆ เขื่อน อ่างเก็บนา้
ทางน้าล้ น ระบบส่งและระบายน้า แบบจาลองชล
ศาสตร์
CvE 444 Water Resource Engineering and
Management 3(3-0-6)
การวางแผนโครงการ การวิ เคราะห์ ร ะบบลุ่ ม น้า
ของโครงการด้ วยแบบจาลอง การออกแบบขั้นต้ น
ขององค์ ป ระกอบของโครงการ หลั ก การใช้ น้า
กฎหมายการใช้ น้า การประยุ ก ต์ หลั ก การอุ ท ก
วิ ท ยา ชลศาสตร์ และทฤษฎี โ ครงสร้ าง ในการ
ออกแบบอาคารชลศาสตร์ อ่างเก็บนา้ เขื่อน ทาง
ระบายน้า ล้ น ประตู น้า อาคารบั ง คั บ น้า การ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การบริหารนา้ ในระบบ
ลุ่มน้าด้ วยแบบจาลอง เส้ นโค้ งกฎการปฏิบัติงาน
อ่างเก็บนา้ การทารายงาน 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.

เนื้ อหารายวิชาทีข่ อเทียบ

CvE 371 Highway Engineering 3(3-0-6)
ประวัติความเป็ นมาของถนน วิวัฒนาการทางหลวง
ในประเทศ การแบ่งชั้นถนน หลักการวางแผนทาง
หลวงและการวิเคราะห์ด้านจราจร การออกแบบ
และการด าเนิ น งานที่จ าเป็ นในการก่ อ สร้ า งทาง
หลวง เช่ น การ วิ เคร าะห์ ความคุ้ มค่ าด้ าน
เศรษฐศาสตร์ และด้ านการเงิน การออกแบบชั้น
ทางและแผ่นพื้นถนนเบื้องต้ น (ถนนลาดยางและ
ถนนคอนกรี ต ) การออกแบบท่ อ ระบายน้ า
การศึ ก ษาเทคนิ ค การก่ อ สร้ างและงานการ
บารุงรักษาเส้ นทาง
CvE 473 Transportation Engineering
3(3-0-6)
การออกแบบ การวางแผน และ การประเมินระบบ
ขนส่งประเภทต่างๆ เช่น ทางถนน ทางราง ทางนา้
ทางอากาศ ทางท่อ และการออกแบบสิ่งก่อสร้ าง
อุปกรณ์อานวยความสะดวกในการขนส่ง วิเคราะห์
ระบบจราจร การพิ จารณาทางเลือก ข้ อพิ จารณา
ทางด้ านความคุ้มค่าด้ านเศรษฐศาสตร์ การขนส่ง
การศึกษาแบบจาลองด้ านการขนส่ง เพื่อใช้ ในการ
วางแผนงานด้ านวิศวกรรมการขนส่ง
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เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร
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.

เนื้ อหารายวิชาทีข่ อเทียบ
CvE 474 Pavement Design
3(3-0-6)
หลักการการออกแบบผิวทางสาหรับทางหลวงและ
ผิวทางสาหรับสนามบิน รวมทั้งศึกษาประเภทของ
ผิ ว ทาง น้า หนั ก ที่ก ระท าต่ อ ผิ ว ทางจากยวดยาน
และ แรงกระทาที่เ กิ ดขึ้ น ในผิ ว ทางแบบยื ด หยุ่ น
และแบ บ แข็ ง ซึ่ งค านึ งถึ ง คุ ณลั กษณะแ ล ะ
องค์ประกอบผิวทาง และวิธีการออกแบบผิวทาง
แบบยืดหยุ่นและแบบแข็งที่เหมาะสม สาหรั บทาง
หลวง และสนามบิน รวมไปถึงการออกแบบระบบ
การระบายน้า วิ ธีก ารก่ อ สร้ า ง รอยต่ อ แผ่ น ทาง
ความลื่น และ การบารุงรักษาผิวทาง

Route Surveying
Surveying techniques; route location and
design; horizontal and vertical curves;
earthwork; alignment layout; route
construction survey

CvE 463 Route Survey
3(3-0-6)
เทคนิ ค ในการส ารวจแนวเส้ นทาง หลั ก การ
ออกแบบเส้ นทาง และความปลอดภัยของเส้ นทาง
โค้ ง การออกแบบโค้ งทางราบ โค้ งวงกลม โค้ งผสม
และโค้ งย้ อน โค้ งก้ นหอย โค้ งดิ่ง การคานวณงาน
ดิ น กราฟมวลดิ น การวางผั ง แนวเส้ น ทาง การ
กาหนดหมุดของลาด การสารวจเส้ นทางเพื่อการ
ก่อสร้ าง

Photogrammetry
Basic concepts of photogrammetry; cameras
and photography; flight planning; geometry of
photograph; photogrammetric methods,
mosaic, rectification, orthophotography,
stereoscopic plotting.

CvE 464 Photogrammetry
3(3-0-6)
หลักการพื้นฐานในงานภาพถ่ายทางอากาศ กล้ อง
และการถ่ายภาพ การวางแผนการบิน เรขาคณิต
ของภาพถ่าย วิธีการถ่ายภาพทางอากาศ การปรับ
ภาพถ่ายเข้ าหากัน การปรับแก้ ภาพถ่ายทางอากาศ
การสร้ างภาพฉายออร์ โ ธกราฟฟิ ค การพิ ม พ์
ภาพสเตอริโอ
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ลาดับ
เนื้ อหาวิชาของสภาวิศวกร
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.

เนื้ อหารายวิชาทีข่ อเทียบ

CvE 453 Construction Engineering
Management 3(3-0-6)
ศึกษาและวิเคราะห์ระบบการส่งมอบโครงการ ผัง
บริหารโครงการ การวางผัง โครงการ การวางแผน
โครงการ การก่ อ สร้ างยุ ค ใหม่ เทคโนโลยี ก าร
ก่อสร้ าง เครื่องมือในการก่อสร้ าง วิธเี ส้ นทางวิกฤติ
(CPM) การบริ หารทรั พยากรของโครงการ การ
ตรวจวั ด ความก้ า วหน้ า ความปลอดภั ย ในการ
ก่อสร้ าง ระบบคุณภาพ
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