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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
วิศวกรรมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: 0902
: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
: Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม )ไทย(
:
ชื่อย่อ )ไทย(
:
ชื่อเต็ม )อังกฤษ(
:
ชื่อย่อ)อังกฤษ(
:

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

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
147 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย

2
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยและนิสติ ต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา( มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..2560.. เปิดสอน..ภาคการศึกษาต้น..ปีการศึกษา..2560..
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ ..2/2560................วันที่..16.....เดือน..กุมภาพันธ์...... พ.ศ. ..2560...........
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ ..10/2560..............วันที่....5......เดือน..มิถุนายน....... พ.ศ. ...2560..........
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน
ครั้งที่ ...123 )7/2560(.....วันที่...14......เดือน..มิถุนายน....... พ.ศ. ...2560..........
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ ...5/2560................วันที่..16......เดือน..กรกฎาคม.... พ.ศ. ...2560..........
6.6 สภาวิศวกร รับรองปริญญา ในการประชุม
ครั้งที่ ......................วันที่............เดือน ....................... พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 วิศวกรผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง
8.2 วิศวกรผูอ้ อกแบบก่อสร้าง
8.3 ผูร้ ับเหมาก่อสร้าง
8.4 ข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ ในตาแหน่งวิศวกรโยธา

9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจา
ตัวประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายณัฐพงศ์ ดารงวิริยะนุภาพ

35607000xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นายสมบูรณ์ เซี่ยงฉิน

35799000xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นายธเนศ ทองเดชศรี

35699002xxxxx

อาจารย์

4

นายสุรเชษ ศรีนารา

15712000xxxxx

อาจารย์

5

นายอภิชาต บัวกล้า

3640600xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ
Ph.D.
M.Sc.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.บ.
)เกียรตินยิ มอันดับ 2(
วศ.ม.
วศ.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 2)
วศ.ม.
วศ.บ.
)เกียรตินยิ มอันดับ 2(
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

Civil Engineering
Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

University of Colorado at Boulder, U.S.A.
University of Colorado at Boulder, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553
2552
2544
2541
2549
2542

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551
2547

วิศวกรรมสารวจ
วิศวกรรมโยธา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2558
2554

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมการ
ก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

2548
2541

3
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยมีโมเดลเศรษฐกิจในแต่ละยุค เริ่มจากรหัส 1.0 เน้นไปที่ภาคการเกษตร ขาย
วัตถุดิบ รหัส 2.0 เน้นไปที่อุตสาหกรรมเบา ใช้แรงงานราคาถูกและวัตถุดิบน้อย เช่น อุตสาหกรรมทอ
ผ้า อาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า รหัส 3.0 เป็ นช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน โดยเริ่มเน้นไปที่อุตสาหกรรมหนัก
และส่งออก โดย 3 รหัสที่ผ่านมาไม่ช่วยให้ประเทศไทยก้าวผ่านกับดักความยากจน ไปสู่ประเทศที่มี
รายได้ ป านกลางขั้ น สู ง หรื อ รายได้ สู ง จึ ง เกิ ด แผนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ รหั ส 4.0 ที่ มี แ นวทางการ
เปลี่ยนแปลง 3 แนวทาง คือ 1( เปลี่ยนจากสินค้าบริโภคไปสู่สินค้านวัตกรรม 2( เปลี่ยนจากขับเคลื่อน
ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ 3( เปลี่ยน
จากเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ ที่ 12 )พ.ศ.2560-2564( จึงได้ก าหนด 10 ยุ ท ธศาสตร์หลัก โดยมียุ ท ธศาสตร์ที่เ กี่ย วข้องกั บ
การศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ดังนี้
1( ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวิ นัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้ง
การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน
สังคม
2( ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ
เข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาและการเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ
3( ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่ง
อนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรัก ษ์และการใช้ป ระโยชน์อย่างยั่ งยื นและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีป ระสิท ธิภาพ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ
จัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มี
ประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่าและ
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น รวมทั้ ง ยกระดั บ ความสามารถในการป้ อ งกั น ผลกระทบจากการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งนีเ้ พื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
4( ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ การพั ฒ นา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบโลจิ ส ติ ก ส์ จะมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นากายภาพโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการ
คมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สนับ สนุนการพั ฒนาพื้นที่เ ขตเศรษฐกิจพิเ ศษ พื้นที่เ มืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้ า
ระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
สร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุ ตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและการผลิต
ชิ้นส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนา
ระบบโลจิส ติก ส์ทั้งในด้า นการส่งเสริ ม ผู้ป ระกอบการไทยในการสร้ า งเครือ ข่ ายการขนส่ ง ระหว่ า ง
ประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง
จากถนนสู่รางเป็นหลัก
5( ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความสาคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ทั้งการสร้างคุณค่า
และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
นาไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็น
รากฐานการดารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
ความสมดุล อันจะนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับความ
เจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า
โดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต หลักสูตร
จะเน้นการศึกษาปัญหาที่เกิดขึน้ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ภูมภิ าคเหนือ เป็นหลัก
6( ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค กาหนดยุทธศาสตร์
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่าง
ประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงานตามข้อผูก พัน และ
พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก และการส่งเสริมให้
ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การ
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ให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็น
ฐานความร่วมมือในเอเชีย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สั งคมประเทศไทยในปัจ จุบัน คนจนยั งกระจุ ก ตัว อยู่ใ นภาคตะวันออกเฉีย งเหนื อ และ
ภาคเหนือโครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยแรงงานเริ่ มลดลง
ทาให้การขาดแคลนแรงงานจะเป็นปัญหาสาคัญ ในอนาคต ประกอบกับจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เป็นไปอย่างเสรีในอนาคตจากการเป็นประชาคมอาเซียน จึงเกิดการแย่งชิงแรงงานมากขึ้นโดยเฉพาะ
แรงงานที่มีคุณภาพ ดังนัน้ จึงจาเป็นต้องเร่งให้โอกาสทางการศึกษากับประชาชนภาคเหนือตอนบนให้มี
ความรูแ้ ละเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อยกระดับรายได้ให้กับประชากรให้มคี ุณภาพชีวิตที่ดีข้นึ
การบริหารประเทศในปัจจุบันต้องการให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศ
ทางการพั ฒ นาโดยถ่ า ยโอนภารกิ จ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ วางแผนพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตรให้เ ข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กั บ
ประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมีบทบาทต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้
เกิดประโยชน์กับประชาชน และปลูกฝังวัฒนธรรมชุมชนให้รุ่นลูกหลานต่อไป ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั ง คม ฉบั บ ที่ 12 จะมี ก ารพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ข องชุ ม ชนจากเครื อ ข่ า ยบ้า น วั ด โรงเรี ย น เพื่ อ
ฝึกอบรมแรงงาน และให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ
ในปี พ.ศ.2542 มีพ ระราชบัญ ญั ติวิศวกร ได้ก าหนดให้มีสภาวิศวกรเพื่อ ส่งเสริมการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานวิศวกรรมสากล วิศวกรรมโยธาเป็น
สาขาวิ ช าหนึ่ ง ที่ พ ระราชบัญ ญั ติ วิ ศ วกรได้ ก าหนดเป็น วิ ช าชี พวิ ศ วกรรมควบคุ ม ที่ ต้ องมี ใ บอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพ โดยผู้ที่มสี ิทธิขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องจบในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรมโยธา ที่ ส ภาวิ ศ วกรได้ รั บ รองปริ ญ ญา ซึ่ ง พิ จ ารณาจากรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร
ห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือ ทางวิศวกรรมโยธา และอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการสภาวิศวกรที่กาหนด )ดูภาคผนวก ช ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร( นอกจากนี้
แนวโน้มการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นผลลัพธ์ของการศึกษา )Outcome based learning) โดยวัดจาก
สมรรถนะของบัณฑิต ซึ่งสามารถนาไปใช้ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา )Accreditation) ใน
ระดับสากล หลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์มีเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ABET Accreditation ซึ่ง
สภาวิศวกรได้เริ่มนามาใช้ในการรับรองคุณภาพหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์ในปี พ.ศ.2559 และคาด
ว่าจะเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายใน 2-3 ปีข้างหน้า
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม พบว่าตลาดแรงงาน
ยังคงมีความต้องการวิศวกรโยธาปฏิบัติงานในภาคสนามทั้งองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ประกอบกับ
มี โ อกาสที่ จ ะต้ อ งท างานกั บ ต่ า งชาติ ม ากขึ้ น จากการเป็ น ประชาคมอาเซี ย น การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จึงต้องมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติในรายวิชาเฉพาะสาขาวิชาเพื่อเสริมทักษะใน
การปฏิบัติงานภาคสนามได้จริง มี ความรู้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้กับ เทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการ
ดาเนินงานก่อสร้างได้ และเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อให้ทางานร่วมกับวิศวกรต่างประเทศ
ได้ นอกจากนี้จะต้องพัฒนาหลักสูตรโดยการเสริมทักษะการใช้ชีวิตร่ วมกับผู้อื่น มีจรรยาบรรณในการ
ทางาน และเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีดงั้ เดิมที่ดีงามสอดแทรกในรายวิชาศึกษาทั่วไป
การพัฒนาหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับ ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรที่กาหนด
และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับ
สากลได้ โดยเน้นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ และสามารถสร้างเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในพืน้ ที่ ภูมภิ าค และชุมชนได้
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจ มุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึก ษา
ให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นหลัก ซึ่งเกี่ยวพันกับการยกสถานะทางสังคมให้ประชาชนใน
เขตภาคเหนือตอนบนมีรายได้เพิ่มขึ้น สาหรับการเรียนการสอนมีพันธกิจที่จะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้
มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางปัญญา และมุ่งส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถทักษะทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทัก ษะชีวิตและทักษะสังคม สามารถ
แสวงหาความรู้ และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีทักษะการปฏิบัติ
ทางวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตสามารถนาความรู้ไปยกระดับ
คุณภาพงานในท้องถิ่น และทางานร่วมกับชาวต่างชาติในระดับสากลได้
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241151
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
241152 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
241253 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
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Calculus III
242101
244101
244102

หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
226101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming

3(3-0-6)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
263211 กาลังวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
263261 การสารวจ
3(2-3-6)
Surveying
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.3.1 รายวิชาที่เปิดสอนให้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
263272 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics

3(3-0-6)

13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรีย นการสอนหมวดวิชาศึก ษา
ทั่วไปจานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุก หลัก สูตร และได้
ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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1) คณะกรรมการบริห ารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน
คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนด
นโยบายและพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่ วไป โดยมี รองอธิการบดี ฝ่ าย
วิชาการ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทา
หน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อ ให้การจัดการเรียนการสอน
ดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3( คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธามี การบริหารจัดการรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่ เปิด
สอนโดยสาขาวิ ช าอื่ น โดยการจั ด ให้ มี อ าจารย์ ป ระจ าเป็ น ผู้ ป ระสานงานรายวิ ช าเพื่ อ ท าหน้ า ที่
ปรึกษาหารือร่วมกับ สาขาวิชาอื่นเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์การวัด ผลการเรีย นรู้
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
รู้หลั ก วิชาการและยึด มั่นในเกีย รติแ ห่งวิ ช าชีพวิ ศวกรรมโยธา สร้างสรรค์ เ ทคโนโลยี ห รื อ
นวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธา พร้อมเป็นผู้นาในงานก่อสร้าง นาพาความเจริญสู่ประเทศ
1.2 ความสาคัญ
การเปิดประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ทาให้มกี ารลงทุนการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค
ในประเทศเป็นจานวนมาก เพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างประเทศมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น จึงทาให้มีความ
ต้ อ งการวิ ศ วกรโยธาเป็ น จ านวนมาก ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมโยธาจึ ง เป็ น หลั ก สู ต รหนึ่ ง ของ
มหาวิทยาลัยพะเยาที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต โดยหลักสูตร
วิศวกรรมโยธา ปรับปรุง พ.ศ.2560 นี้จะปลูกฝังหลักวิชาการทางวิศวกรรมโยธา ทั้งด้านการทดสอบ
คุ ณ สมบั ติ วั ส ดุ การออกแบบโครงสร้ า ง และการวางแผนการก่ อ สร้ า ง ให้ นิ สิ ต มี ค วามพร้ อ มไป
ปฏิ บั ติ ง านภาคสนาม โดยมี ส มรรถนะตามเกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสภาวิ ศ วกร
นอกจากนี้ หลักสูตรยังเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ปัญหา ผ่านการเรียนการสอนและการทาโครงงาน
ทางวิศวกรรมโยธาที่จะสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขึ้นมาได้ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญต่อการสร้างคนให้มี
คุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตวิศวกรโยธาที่มีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 มีคุณธรรม จิตสานึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย
คานึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสังคม
1.3.2 มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา และสามารถประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้
1.3.3 สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
โยธาอย่างต่อเนื่อง
1.3.4 สามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในงานวิศวกรรมโยธา และ
พัฒนาชุมชนได้
1.3.5 มีมนุษยสัมพันธ สามารถทางานเปนหมู คณะได้ และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทางาน
สามารถเป็นผู้นาในงานก่อสร้างได้
1.3.6 มีความสามารถในการติดตอสื่อสารโดยภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททาง
เทคนิค รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าที่ สกอ.
และสภาวิศวกร กาหนดและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานในประเทศ

2. ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

3. การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการให้มคี วามรู้
ความสามารถในเนือ้ หา
รายวิชาของหลักสูตร และการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่
สาคัญ

กลยุทธ์
1. ติดตามการปรับปรุง
ข้อบังคับ ระเบียบ จากสภา
วิศวกร

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

1. มีข้อบังคับ ระเบียบ เกี่ยวกับ
เกณฑ์การรับรองปริญญาของ
สภาวิศวกรทีเ่ ป็นปัจจุบัน
2. การรับรองหลักสูตรจาก
คณะกรรมการสภาวิศวกร
2.ติดตามและประเมินผล
1. รายงานแสดงสถิติการมีงานทา
เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต ของบัณฑิต
ในการปฏิบัติงาน
2. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผูป้ ระกอบการ
3. วิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญ
1. รายงานผลการวิพากษ์
ศิษย์เก่าและผูเ้ ชี่ยวชาญ
หลักสูตร
ภายนอกในสายวิชาการ และ
สายปฏิบัติวิชาชีพ เข้าร่วม
1. ติดตาม และประเมินผลการ 1. รายงานผลการประเมินความ
จัดการเรียนการสอน
พึงพอใจของผูเ้ รียนต่อการจัดการ
เรียนการสอน
2. รายงานผลการประเมิน
รายวิชาโดยอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
รายวิชา
2. ติดตามและประเมินผลการ 1. รายงานผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานหลักสูตร
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม 1. จานวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ
การอบรม สัมมนาและการ
อบรม สัมมนา และการประชุม
ประชุมวิชาการ
วิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีภาคการศึกษาฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน มิถุนายน – สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
3. เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทาโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
5. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ
และเป็นไปตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึก ษาระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือ กบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
นิสติ แรกเข้าอาจมีพ้นื ฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ค่อนข้างต่า
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 ดาเนินโครงการปรับพืน้ ฐานความรูใ้ ห้กับนิสติ แรกเข้า
2.4.2 ให้ความสาคัญกับการให้คาปรึกษานิสติ ชั้นปีที่ 1 อย่างต่อเนื่อง
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560
2561
2562
2563
ชั้นปีที่ 1
90
90
90
90
ชั้นปีที่ 2
90
90
90
ชั้นปีที่ 3
90
90
ชั้นปีที่ 4
90
90
180
270
360
รวม
90
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2564
90
90
90
90
360
90
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
5. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี
รวมรายจ่าย

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

6,500,000
400,000

7,500,000
400,000

7,500,000
800,000

8,000,000
800,000

8,000,000
800,000

150,000
300,000
150,000
400,000

200,000
400,000
200,000
400,000

200,000
400,000
200,000
500,000

300,000
450,000
250,000
500,000

300,000
450,000
250,000
500,000

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
150,000
300,000
450,000
600,000
600,000
45,000
45,000
45,000
45,000
45,000
10,050,000 11,400,000 12,050,000 12,900,000 12,900,000

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก )e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ )ระบุ(
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์
ของ สกอ. สภาวิศวกร

1.หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ
1.2 วิชาศึกษาทั่วไป เลือก

30

30

หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 หมวดวิชาเฉพาะบังคับ
2.1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
2.1.2 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางภาษา

84

105
21
-

2.1.3 กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
โยธา
2.1.4 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม
โยธา
2.2 หมวดวิชาเฉพาะเลือก
2.หมวดวิชาเลือกเสรี
4.หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2560
(หลักสูตรเดิม) (หลักสูตรที่เสนอ)
30
30
21
30
9
111
111
99
99
21
21
3
31

28

44

50
12
6
147

84

6
-

6
-

12
6
)6(

120

141

147)6(
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
001101 การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201 พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาเฉพาะบังคับ
จานวน
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
241151 แคลคูลัส 1
Calculus I
241152 แคลคูลัส 2
Calculus II
241253 แคลคูลัส 3
Calculus III
242101 หลักเคมี
Principle of Chemistry
244101 ฟิสิกส์ 1
Physics I
244102 ฟิสิกส์ 2
Physics II
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมโยธา
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Statics
263103 เขียนแบบก่อสร้าง
Construction Drawing
263202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา
Applied Mathematics in Civil Engineering
263211 กาลังวัสดุ
Strength of Materials
263261 การสารวจ
Surveying

111 หน่วยกิต
99 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)

28 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
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263271 ชลศาสตร์
Hydraulics
263262 ค่ายฝึกงานสารวจ (ไม่น้อยกว่า 80 ชม.(
Survey Camp
264101 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
Structural Analysis I
263216 คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
263314 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
Structural Analysis II
263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
Civil Engineering Materials and Testing
263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
263318 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Design of Timber and Steel Structures
263331 ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
263333 วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
263342 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
263354 การประมาณราคาก่อสร้าง
Construction Cost Estimation
263373 หลักอุทกวิทยา
Principle of Hydrology
263391 การฝึกงาน
Professional Training

4(3-3-8)
1 หน่วยกิต
3(3-0-6)

50 หน่วยกิต
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
2(1-3-4)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3 หน่วยกิต
)ไม่น้อยกว่า 240 ชม.(
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263452 การบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management
263453 กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิศวกรโยธา
Laws and Ethics for Civil Engineers
263475 วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
Civil Engineering Project I
263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
Civil Engineering Project II

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

หมวดวิชาเฉพาะเลือก
ไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
ให้นสิ ิตเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้
กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(2-2-5)
Prestressed Concrete Design
263420 การออกแบบอาคาร
3(2-2-5)
Building Design
263425 ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต
3(3-0-6)
Durability of Concrete Structures
263426 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Earthquake Engineering
263455 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Real Estate Development
263456 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพในงาน
3(3-0-6)
ก่อสร้าง
Productivity and Quality Management in
Construction
263457 ธุรกิจก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Business
263458 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Material and Construction Technology
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263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
Selected Topics in Civil Engineering
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและวิศวกรรมการทาง
263435 การปรับปรุงดินเบือ้ งต้น
Introduction to Soil Improvement
263441 วิศวกรรมขนส่ง
Transportation Engineering
263443 วัสดุการทาง
Highway Materials
263445 การออกแบบผิวทาง
Pavement Design
263463 การสารวจเส้นทาง
Route Surveying
263464 ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์สาหรับวิศวกรรมโยธา
Geographic Information System for Civil
Engineering
263465 การสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
Photogrammetric Surveying
263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
Selected Topics in Civil Engineering

3(2-2-5)

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

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

กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
263456 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพในงาน
3(3-0-6)
ก่อสร้าง
Productivity and Quality Management in
Construction
263464 ระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์สาหรับวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5)
Geographic Information System for Civil
Engineering
263465 การสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
3(2-2-5)
Photogrammetric Surveying
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263474 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering
263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้า
Water Resources Engineering
263478 วิศวกรรมการระบายน้า
Drainage Engineering
263479 วิศวกรรมชลประทาน
Irrigation Engineering
263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
Selected Topics in Civil Engineering

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอืน่ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001102
241151
242101
244101
261101

001103
004101
004201
241152
244102
263101
263103

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
แคลคูลัส 1
Calculus I
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
Explorative English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
แคลคูลัส 2
Calculus II
ฟิสิกส์ 2
Physics II
สถิตยศาสตร์วศิ วกรรม
Engineering Statics
เขียนแบบก่อสร้าง
Construction Drawing
รวม

3)2-2-5(
3)2-2-5(
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
20 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
21 หน่วยกิต
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001204
003202
002202
241253
263211
263261
264101

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
แคลลูลัส 3
Calculus III
กาลังวัสดุ
Strength of Materials
การสารวจ
Surveying
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
รวม

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

ภาคการศึกษาปลาย
002201
003201
263202
263213
263216
263262*
263271

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
การสื่อสารในสังคมดิจิทลั
Communication in Digital Society
คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา
Applied Mathematics in Civil Engineering
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
Structural Analysis I
คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
ค่ายฝึกงานสารวจ
Survey Camp
ชลศาสตร์
Hydraulics
รวม

หมายเหตุ *จัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(3-3-8)
1 หน่วยกิต
(80 ชม.(
4(3-3-8)
21 หน่วยกิต
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226101
263314
263315
263317
263331

263318
263333
263342
263354
263373

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
Structural Analysis II
วัสดุวศิ วกรรมโยธาและการทดสอบ
Civil Engineering Materials and Testing
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Design of Timber and Steel Structures
วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
การประมาณราคาก่อสร้าง
Construction Cost Estimation
หลักอุทกวิทยา
Principle of Hydrology
รวม

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

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

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
263391

การฝึกงาน
Professional Training
รวม

3 หน่วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า 240 ชม.(
3 หน่วยกิต
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263452
263475
263494
263xxx
263xxx
xxxxxx

263453
263495
263xxx
263xxx
xxxxxx

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
การบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management
วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
Civil Engineering Project I
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิศวกรโยธา
Laws and Ethics for Civil Engineers
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
Civil Engineering Project II
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต

2(1-2-3)
2(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
13 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101

การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ
สาคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทัก ษะ
การใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language
usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing
including thinking expression through the use of appropriate Thai
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ
การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร
การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ไ ม่พึง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
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including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า วสารและสื่ อ ในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ
ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing,
data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further
study and future careers
002201

พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation
to social and cultural changing
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุ ษ ย์ กั บ สั ง คม สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรม การจั ด การอคติ แ ละความรุ น แรงในสั ง คมพหุ
วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional,
Phayao and University of Phayao dimensions
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003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ าย นวัตกรรมของ
เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็ กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและ
ชีวิตประจาวั น การสื่อสารในเครือ ข่า ยสั งคมออนไลน์ อย่ า งมี จ ริย ธรรมและเป็น ไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environment Management
แนวคิด ด้านสุ ขภาพและสิ่ งแวดล้ อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัย ที่มีผ ลต่ อ
สุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพใน
ชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ
การจัดการน้าในชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily-health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental
saving
004101

ศิลปะในการดาเนินชีวิต
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการ
คิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
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Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others,
goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of
physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to
University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
226101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Programming
แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ แนวคิด การประมวลผลข้อมูลแบบอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ระเบีย บวิธีก ารออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรม
Computer concepts, computer components, hardware and software interaction,
electronic data processing concepts, program design and development methodology, high-level
language programming, programming applications for solving engineering problems
241151

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและ
ฟังก์ชันค่าเวคเตอร์ของจานวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การ
ประยุกต์ใช้อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่กาหนด เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
Mathematical induction, limit, continuity, derivatives and integral of real-valued and
vector-valued functions of a real variable and their applications, techniques of integration, improper
integrals, applications of derivative, indeterminate form, matrices and system of linear equations
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241152

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้นเบือ้ งต้น ลาดับและอนุกรม การกระจาย
อนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริง
สองตัวแปร
Vector algebra in three dimensions, introduction to line integrals, sequences and series
of numbers, Taylor series expansions of elementary functions, numerical integral, polar coordinate
system, calculus of real-valued functions of two variables
241253

แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสาม
มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์
Introduction to differential equations and their applications, lines, planes, and surfaces
in three-dimensional space, calculus of real-valued functions of several variables and its applications
242101

หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล
ปริมาณสารสั ม พั นธ์ ปฏิกิ ริย าเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณ หพลศาสตร์เ บื้ อ งต้ น
จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี กรด-เบส เคมีไฟฟ้า เคมีนิวเคลียร์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Matter and measurement, atomic structure, periodic system, chemical bonding and
molecular structure, stoichiometry, chemical reactions, gases, solids, liquids, solutions, fundamental
thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibrium, acids and bases, electrochemistry, nuclear
chemistry, environmental chemistry
244101

ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics I
หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่ อนที่เนื่องจาก
ความเร่งใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การ
เคลื่อนที่แบบวงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และกฎการ
อนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่ น เสียงและการได้ยิน แสง
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สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะ
และกฎ 4 ข้อ ของเทอร์โมไดนามิกส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเครื่องยนต์ความร้อน
Physical measurement units, scalar and vector quantities, motion under acceleration
in 1 dimension, motion under gravity field, force equilibrium and Newton’s law of motion, circular
motion and rigid-body mechanics, momentum and collision, work energy and conservation law in
physics, properties of matter, fluid mechanics, wave and vibration, sound and hearing, light,
properties of light, lens and vision, heat and temperature, ideal gas system, state equation and 4
rules of thermodynamics, kinetic theory of gases and heat engines
244102

ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics II
ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวนา
แบบต่ า งๆ การหาสนามไฟฟ้ า จากกฎของเกาส์ ศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า ความจุ ไ ฟฟ้ า และสารไดอิ เ ล็ ก ทริ ก
กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้า กระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งกาเนิดสนามแม่ เหล็ก
เวกเตอร์สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎของบิโอซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การ
เหนี่ยวนาแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวนา แหล่งกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้า
กระแสสลับ RLC ทฤษฎีสัมพันธภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสกิ ส์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
Electrostatic, charges and electrical force, vector of electrical field from charges on
various conductors, electrical field from Gauss’s law, potential, capacitance and dielectric materials,
current and resistance, direct current circuits, magnet and source of magnetic field, vector of
magnetic field from charge motions, Bio-Savart’s law and Ampere’s law, magnetic inductance and
Faraday’s law, inductance, source of alternative current, alternative current RLC curcuits, relativity
theory, modern physics, quantum physics, atomic physics and nuclear physics
261101

เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การ
เขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพ
ช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การเขียนภาพประกอบและการกาหนดรายละเอียด การเขียน
แบบด้วยคอมพิวเตอร์
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Lettering, orthographic projection, orthographic drawing, pictorial drawing,
dimensioning and tolerancing, section views, auxiliary views, freehand sketches, detail and assembly
drawings, computer-aided drafting
263101

สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statics
ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุคงรูป การวิเคราะห์โครงข้อหมุน การ
วิเคราะห์แรงแผ่กระจายบนคาน ความเสียดทาน งานเสมือนและเสถียรภาพ จุดเซ็นทรอยด์ โมเมนต์
ความเฉื่อย พลศาสตร์เบื้องต้น
Force systems, resultant, equilibrium of a particle and a rigid body, structural analysis
of trusses, distributed force analysis of beams, friction, virtual work and stability, centroid, moments
of inertia, introduction to dynamics
263103

เขียนแบบก่อสร้าง
2(1-2-3)
Construction Drawing
ส่ ว นประกอบแบบก่ อ สร้ า ง การอ่ า นแบบก่ อ สร้ า ง การเขี ย นแบบด้ ว ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ การเขียนแบบสถาปัตยกรรม การเขียนแบบโครงสร้าง
Construction drawing components, interpreting construction drawing, drawing using
computer program, architectural drawing, structural drawing
263202

คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
Applied Mathematics in Civil Engineering
พีชคณิตเชิงเส้น ผลเฉลยของสมการพีชคณิตและสมการอดิศัย การประมาณค่าเชิงเส้น
และการปรับเส้นโค้ง การแก้ระบบสมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์ทางวิศวกรรมโยธา การแปลง ลา
ปลาซ อนุกรมฟูเรียร์ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ เวกเตอร์แคลคูลัส
Linear algebra, solution of algebraic and transcendental equations, interpolation and
curve fitting, solutions of linear systems, differential equations in civil engineering systems, laplace
transform, Fourier series, numerical solution of differential equation, vector calculus
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263211

กาลังวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
แรง ความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้ นและความเครียด กฎของฮุค
อัตราส่วนปัวซง ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ แรงบิด แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความ
เค้นในคาน การแอ่นของคาน ความเค้นรวม วงกลมของมอร์ เงื่อนไขการวิบัติ เสายาวและเสาสั้น
น้าหนักบรรทุกวิกฤติ สูตรของออยเลอร์ การวิบัติของเสา
Forces, stresses, strains, stresses and strains relationship, Hooke’s law, Poisson’s ratio,
thermal stresses, torsion, shear and bending moment diagrams in beams, stresses in beams,
deflection of beams, combined stress, Mohr’s circle, failure criterion, long and short column, critical
loads, Euler formula, failure of column
263213

การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3(3-0-6)
Structural Analysis I
พื้นฐานการวิเ คราะห์โ ครงสร้ าง ระบบโครงสร้าง แรงกระท าบนโครงสร้า งและแรง
ปฏิกิริยา การจาแนกโครงสร้าง แรงภายในโครงสร้างดีเทอร์มิเนทสถิตย์ เส้นอิทธิพลสาหรับโครงสร้าง
ดีเทอร์มิเนท การโก่งของโครงสร้างดีเทอร์มิเนทด้วยวิธีเรขาคณิต งานสมมติ และพลังงานความเครียด
Fundamental of structural analysis, structural systems, applied load on structures and
reactions, classification of structures, internal forces in statically determinate structures, influence
lines for determinate structures, deflections of determinate structures by methods of geometry,
virtual work, and strain energy
263216

คอนกรีตเทคโนโลยี
4(3-3-8)
Concrete Technology
ประวัติ การผลิต สมบัติทางเคมี ประเภทและการทดสอบปูนซีเมนต์ ปฏิกิริยาไฮเดรชัน
สมบัติของมวลรวม น้า สารผสมเพิ่ม การผสม การลาเลียงและการอัดแน่นคอนกรีต คอนกรีตสด การ
บ่มคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว กาลังของคอนกรีต การออกแบบ
ส่วนผสมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพ คอนกรีตสมัยใหม่ ความรู้เบื้องต้นเรื่องวัสดุปอซโซลานและ
ความทนทานของคอนกรีต และการทดสอบตามมาตรฐานสากล
History, manufacturing process, chemical properties, types and testing of cement,
hydration, properties of aggregates, water, admixtures, mixing, conveying and compacting concrete,
fresh concrete, curing of concrete, testing of fresh concrete and hardening concrete, strength of

35
concrete, mix design, quality control, modern concrete, introduction to pozzolanic materials and
durability of concrete, and standard testing method
263261

การสารวจ
3(2-3-6)
Surveying
หลักการงานสารวจ เครื่ องมือในงานสารวจ งานระดับ หลักการและการประยุ ก ต์ใ ช้
กล้องวัดมุม การวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงานสารวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ
ได้ การปรับแก้ขอ้ มูล งานโครงข่ายสามเหลี่ยม การคานวณมุมแบริ่งส์และแอทซิมัท งานวงรอบ ระบบ
พิกัด การสารวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ เส้นชั้นความสูง พื้นที่และปริมาตร การเขียนแผนที่ ปฏิบัติงาน
สารวจพืน้ ฐาน
Principle of surveying, survey instruments, leveling, principles and applications of
theodolites, distance and direction measurements, errors in surveying, acceptable error, data
correction, triangulation, bearings and azimuths calculation, traverse, coordinate systems,
topographic surveying, contour line, area and volume, map plotting, basic field works
263262

ค่ายฝึกงานสารวจ
1 หน่วยกิต
Survey Camp
(ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง)
การปฏิบัติงานสารวจภูมิประเทศภายในพื้นที่ค่ายสารวจ การสารวจขั้นต้น การวางแผน
การถ่ายระดับ การทาวงรอบ การสารวจรายละเอียด การทาแผนที่ รายงานและการนาเสนอ
Field work on topographic surveying in the camp area; preliminary surveying,
planning, levelling, traverse, detail surveying, map plotting, report and presentation
263271

ชลศาสตร์
4(3-3-8)
Hydraulics
คุ ณ สมบั ติ ข องของไหล ของไหลสถิ ต ย์ การเคลื่ อ นที่ ข องของไหล สมการพลั ง งาน
โมเมนต์ตัมและแรงในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง
การไหลคงที่ แ บบไม่ ยุ บ ในท่ อ ทางน้ าเปิ ด การไหลแบบไม่ ค งที่ การวั ด ของไหลและเครื่ อ งมื อ วั ด
ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาหลักการของกลศาสตร์ของไหล ของไหลสถิต การไหลผ่านท่อและทางน้า
เปิด การวัดการไหลในท่อและทางน้าเปิด
Properties of fluid, fluid statics, fluid flow, energy equation, momentum and forces in
fluid flow, continuity equation, dimensional and similitude analysis, steady incompressible flow in
pipes, open channels, unsteady flow, flow measurement and instruments, experiments for studying
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of fluid mechanics principle; fluid statics, flow in pipe and open channel, flow measurement in pipe
and open channel
263272

กลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
Fluid Mechanics
คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต การเคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์
ตัมและแรงในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหล
คงที่แบบไม่ยุบในท่อ ทางน้าเปิด การไหลแบบไม่คงที่ การวัดของไหลและเครื่องมือวัด
Properties of fluid, fluid statics, fluid flow, energy equation, momentum and forces in
fluid flow, continuity equation, dimensional and similitude analysis, steady incompressible flow in
pipes, open channels, unsteady flow problems, flow measurement and instruments
263314

การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3(3-0-6)
Structural Analysis II
หลักการในการวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท วิธีเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง สมการ
สามโมเมนต์ วิธีพลังงาน วิธีมุมหมุนและระยะโก่ง วิธีกระจายโมเมนต์ เส้นอิทธิพลสาหรับโครงสร้าง
อินดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์แบบพลาสติกเบือ้ งต้น การวิเคราะห์โดยการประมาณ การวิเคราะห์แบบ
เมตริกซ์เบื้องต้น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์วเิ คราะห์โครงสร้าง
Principle of indeterminate structures analysis, method of consistent deformations,
three-moment equation, energy method, slope and deflection method, moment distribution method,
influence line for indetermenate structures, introduction to plastic analysis, approximate analysis,
introduction to matrix analysis, using structural analysis computer program
263315

วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
2(1-3-4)
Civil Engineering Materials and Testing
พฤติกรรมและคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุทางวิศวกรรมโยธา การตรวจสอบและการ
ทดสอบเหล็กและเหล็กเสริม ไม้ อิฐ ยางมะตอย และชิ้นส่วนโครงสร้างสาเร็จรูป การปฏิบัติท ดสอบ
วัสดุตามมาตรฐานสากลและการรายงานคุณสมบัติของวัสดุ
Fondamental behaviors and properties of civil engineering materials, inspecting and
testing of steel and rebar, wood, brick, asphalt, and precast structural components, practicing in
standard material tests of civil engineering materials and reporting their properties
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263317

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-8)
Reinforced Concrete Design
พฤติ ก รรมการรั บ แรงอั ด แรงดั ด แรงเฉื อ น แรงบิ ด แรงยึ ด เหนี่ ย ว และปฏิ สั ม พั นธ์
ระหว่างแรง การออกแบบชิน้ ส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีความเค้นใช้งานและวิธีกาลังการ
ปฏิบัติออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและการให้รายละเอียด
Fundamental behavior in thrust, flexure, shear, torsion,bond and interaction among
these forces, design of reinforced concrete structural components by working stress and strength
design concepts, practice in reinforced concrete design and detailing
263318

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
4(3-3-8)
Design of Timber and Steel Structures
การวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก องค์อาคารรับแรงดึง และแรงอัด
คาน เสา-คาน คานแผ่นเหล็กประกอบ คานวัสดุผสม รอยต่อ วิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีตัวคูณความ
ต้านทานและน้าหนักบรรทุก การปฏิบัติออกแบบโครงสร้างเหล็กและไม้และการให้รายละเอียด
Analysis and design of timber and steel structures, tension and compression members,
beams, beam-column, plate girders, composite beams, connections, ASD and LRFD methods,
practicing in steel and timber design and detailing
263331

ปฐพีกลศาสตร์
4(3-3-8)
Soil Mechanics
การกาเนิดดิน การจาแนกดินทางวิศวกรรม การสารวจดิน การบดอัดดิน การซึมผ่านดิน
ความเค้นในมวลดิน คุณสมบัติความเค้น -ความเครียดและกาลังเฉือนของดินเชื่อมแน่นและดินไม่เชื่อม
แน่นการทรุดตัว ทฤษฎีการอัดตัวคายน้า ทฤษฎีกาลังแบกทาน เสถียรภาพทางความชันปฏิบัติการ
ทดสอบคุณสมบัติดนิ ตามมาตรฐาน การเจาะสารวจดินและการเก็บตัวอย่างดิน การทดสอบคุณสมบัติ
ดินในสนามการทดสอบแอตเตอเบิร์กลิมิต ความถ่วงจาเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน
การจาแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน แคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโช ความหนาแน่นของดินในสนาม
ความซึมน้าของดิน การทดสอบกาลังรับแรงเฉือนแบบไดเร็คเชียและแบบเวน การทดสอบกาลังรับ
แรงอัดแบบอันคอนไฟน์และแบบไทรแอกเซียล การทรุดตัวของดิน
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Formation of soil, soil classification, soil exploration,compaction, permeability, stresses
in a soil mass, stress-strain and shear strength of cohesive and cohesionless soils, settlement,
consolidation theory, bearing capacity theory, slope stability, experiments with standardized tests of
soil properties; soil exploration and sampling methods,soil test in field, Atterberg’s limit, specific
gravity, particle distribution, soil classification in engineering, compaction, California bearing ratio,
field density, permeability of soil, direct shear and vane shear test, unconfined and triaxial
compression test, soil consolidation
263333

วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-8)
Foundation Engineering
การส ารวจใต้ดิน ก าลังแบกทานของฐานราก การออกแบบฐานรากแผ่และฐานราก
เสาเข็ม การวิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาเกี่ยวกับแรงดันดิน โครงสร้างกันดินและกาแพงกันดินแบบเข็ม
พืด การปรับปรุงดินเบื้องต้น การออกแบบฐานรากแพและฐานรากปล่องเบื้องต้น การขุดดินแบบเปิด
จากผิวและการขุดดินแบบค้ายัน การฝึกหัดออกแบบ
Subsurface investigation, bearing capacity of foundation, spread and pile foundation
design, settlement analysis, earth pressure problems, retaining structures and sheet pile walls,
elementary of soil improvement, introduction to mat and caisson foundation design, open cut and
braced cut, design practices
263342

วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
Highway Engineering
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของถนนและพั ฒ นาการของทางหลวง การบริ ห ารทางหลวง
หลักการการวางแผนทางหลวง การจราจร การสารวจเส้นทาง การสารวจดินและการทดสอบ การ
ออกแบบและการดาเนินการทางด้านเรขาคณิต การเงินและเศรษฐศาสตร์ทางหลวง หลักการเบื้องต้น
ในการออกแบบถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ผิวทาง การระบายน้า การก่อสร้างและบารุงรักษา
Historical development of roads and highways, highway administration, principal of
highway planning, traffic, route survey, material survey and testing, geometric design and operation,
highway finance and economic, fundamental concepts for asphalt pavement, concrete pavement
and drainage design, construction and maintenance of highways
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การประมาณราคาก่อสร้าง
2(1-2-3)
Construction Cost Estimation
หลักการประมาณราคา การประมาณราคาเบื้องต้น การประมาณราคาโดยละเอียด การ
ถอดปริมาณงานส าหรับงานดิน งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า และสุขาภิบ าล
มาตรฐานการวัดปริมาณงาน การวิเคราะห์อัตราผลผลิต บัญชีปริมาณวัสดุ
Concept of cost estimation, preliminary cost estimation, detail cost estimation,
quantities take off for earthwork, structural work, architectural work, electrical and sanitary work,
standard method of measurement, productivity analysis, bill of quantity
263373

หลักอุทกวิทยา
3(3-0-6)
Principle of Hydrology
อุทกวิทยาเบื้องต้น วัฏจักรของน้า ภูมิอากาศกับอุทกวิทยา น้าจากอากาศและน้าฝน
การดักและการกักขังบนผิวดิน การระเหย การคายน้า และการคายระเหย การซึมลงสู่ดิน น้าท่าและ
การวัดน้าท่า ไฮโดรกราฟ กราฟหนึ่งหน่วยน้าท่า การเคลื่อนตัวของน้าหลาก การวิเคราะห์ความถี่ของ
น้าหลาก ความสัมพันธ์ระหว่างน้าฝนและน้าท่า น้าใต้ดินเบือ้ งต้น การตกตะกอนในทางน้า ความน่าจะ
เป็นในงานอุทกวิทยา การประยุกต์ใช้อุทกวิทยา
Preliminary hydrological, water cycle, weather and hydrology, precipitation and
rainfall, interception and depression storage, evaporation, transpiration, evapotranspiration,
infiltration, stream flow and its measurement, hydrograph, unit hydrograph, flood routing, floodfrequency analysis, rainfall-runoff relationship, elementary of groundwater, sediment in flow
channel, probability in hydrology, applications of hydrology
263391

การฝึกงาน
3 หน่วยกิต
(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ วิศวกรรม
โยธา ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in civil engineering in
private or government sectors
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263419

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(2-2-5)
Prestressed Concrete Design
หลักการขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุ ความเค้นที่ยอมให้ การ
วิเคราะห์ความเค้น การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตอัดแรง การแอ่นตั วของคาน การสูญเสียแรงอัด
ในคาน กาลังประลัยของคาน การออกแบบเสาเข็มอัดแรง การออกแบบคอนกรีตอัดแรงชนิดดึงเหล็ก
ภายหลัง
Concept of pre-stressing members, properties of material, allowable strength, stress
analysis, pre-stressed member design, deflection of pre-stressed beam, loss of pre-stress in beam,
ultimate strength of beam, pre-stressed pile design, design of post-tension prestressed concrete
263420

การออกแบบอาคาร
3(2-2-5)
Building Design
ประเภทของอาคารและประโยชน์ ใ ช้ ส อย ระบบโครงสร้ า งของอาคาร ปั จ จั ย และ
ข้อกาหนดการออกแบบอาคาร กฎหมายควบคุมอาคาร มาตรฐานสถาปัตยกรรมของอาคาร ระบบ
วิศวกรรมในอาคาร การจาลองและวิเคราะห์โครงสร้าง การเตรียมรายการคานวณและแบบ
Types of building and usage, structural system of building, factors and criteria for
building design, building codes, architectural builing standards, engineering systems in building,
model and structural analysis, preparation of calculation report and drawings
263425

ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต
3(3-0-6)
Durability of Concrete Structures
ความคงทนของคอนกรี ต การเยิ้ มน้า การหดตัวแบบพลาสติก และการทรุด ตั ว แบบ
พลาสติก การหดตัวแบบออโต้จีนัส คุณสมบัติเกี่ยวกับความร้อนและการแตกร้าวเนื่องจากความร้อน
การหดตัวแบบแห้ง การเกิดปฏิกิรยิ าคาร์บอเนชั่น การเกิดปฏิกิรยิ าอัลคาไลของมวลรวม การสัมผัสกับ
สภาวะแวดล้อมที่เป็นกรดและสารซัลเฟต การเกิ ดสนิมเหล็กเนื่องจากคลอไรด์ แนวคิดเกี่ยวกับการ
ออกแบบความคงทนและอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีต วัสดุปอซโซลาน คุณสมบัติของวัสดุ
ปอซโซลานต่อความคงทนของคอนกรีต การเพิ่มความทนทานของคอนกรีตในสภาวะแวดล้อมทะเล
วัสดุจีโอโพลิเมอร์ ปัญหาความคงทนในโครงสร้างคอนกรีตจริง
Durability of concrete; bleeding, plastic shrinkage and plastic settlement, autogenous
shrinkage, thermal properties and thermal cracking, drying shrinkage, alkali-aggregate reactions,
acid and sulfate attacks, chloride-induced steel corrosion, concept of durability and service life design
for concrete structures, pozzolan materials, pozzolan properties on durability of concrete,
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improvement of concrete durability in marine environment, geopolymer, durability problems in real
structures
263426

วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Earthquake Engineering
พลศาสตร์ของโครงสร้างที่มีระดับขั้นความเสรีเดียวและความเสรีหลายขั้น รูปร่างและ
ความถี่การสั่นธรรมชาติ ของโครงสร้าง เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน สเปคตรัมการตอบสนอง การ
วิเคราะห์โครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบรับแรงแผ่นดินไหว
Dynamics of single-degree-of-freedom and multi-degree-of-freedom structures,
natural mode shapes and frequencies of structures, vibration measurement instruments, response
spectrum, structural analysis using computer program, fundamental of seismic design
263435

การปรับปรุงดินเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Soil Improvement
คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินสาหรับนามาใช้เป็นวัสดุฐานรากและวัสดุก่อสร้าง การ
ปรับปรุงคุณภาพพื้นดินทางวิศวกรรมเบื้องต้น การปรับปรุงดินทางกายภาพและทางเคมี พื้นฐานการ
ปรับปรุงดินด้วยวิธีเชิงกลและวิธีทางชลศาสตร์ ภาพรวมการเสริมกาลังดิน
Engineering properties of soils to be used as foundation and construction materials,
introduction to engineering ground improvement, physical and chemical soil modification, basic of
mechanical and hydraullic modifications, overview of soil reinforcement
263441

วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
Transportation Engineering
องค์ประกอบหลักและลักษณะเฉพาะของระบบขนส่ง การวางแผน การออกแบบและ
ประเมินระบบการขนส่ง การจาลองการขนส่ง การขนส่งทางน้า การขนส่งทางท่อ การขนส่งทางถนน
การขนส่งทางราง การขนส่งทางอากาศ ระบบขนส่งแบบต่อเนื่อง หลักการเบื้องต้นสาหรับการวาง
แผนการขนส่งระดับเมืองและภูมภิ าค
Major components in transportation system, planning, design and evaluation of
transportation systems, transportation models, water transportation, pipeline transportation, road
transportation, railway transportation, air transportation, continuous transportation system,
fundamental concept for urban and regional transportation system planning
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263443

วัสดุการทาง
3(2-2-5)
Highway Materials
ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุการทาง มาตรฐานการการออกแบบส่วนผสมวัสดุผิวทาง
การปรับปรุงคุณภาพของดิน และการทดสอบวัสดุการทาง
Properties and characteristics of highway materials, highway material standard
regulations, soil quality improvement, material testing
263445

การออกแบบผิวทาง
3(2-2-5)
Pavement Design
หลักการของโครงสร้างทางหลวงและสนามบิน ชนิดของผิวทางและน้าหนักล้อรถ ความ
เค้นในผิวทางแบบยืดหยุ่นและแบบแข็งเกร็ง คุณสมบัติขององค์ป ระกอบผิวทางของทางหลวงและ
สนามบิน วิธีการออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและแข็งเกร็งของทางหลวงและสนามบิน การระบายน้า
ของผิวทาง วิธีการก่อสร้างและการบารุงรักษา
Principles of highway and airport pavement, pavement types and wheel loads,
stresses in flexible and rigid pavements, properties of pavement components for highways and
airports, design methods of flexible and rigid pavement for highways and airports, pavement
drainage, construction methods and maintenance
263452

การบริหารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
การจัดทาและส่งมอบโครงการ องค์กรในงานก่อสร้าง การวางผังโครงการ การวางแผน
โครงการ เทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง สายงานวิกฤติ )ซีพีเอ็ม( การ
จัดการทรัพยากร การตรวจวัดความก้าวหน้า ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบคุณภาพ
Project delivery systems, project organization, site layout, project planning, modern
construction technology, construction equipment, Critical Path Method (CPM), resource management,
progress measurement, construction safety, quality system
263453

กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิศวกรโยธา
2(1-2-3)
Laws and Ethics for Civil Engineers
พระราชบัญญัติวิศวกร พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายการวางผังเมืองและ
สิ่งแวดล้อมสาหรับวิศวกรโยธา กฎหมายสาหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จรรยาบรรณสาหรับ
วิศวกรโยธา กรณีศกึ ษา
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Engineering act, building control act, urban planning and environmental laws for civil
engineers, law for real estate development, ethics for civil engineers, case studies
263455

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Real Estate Development
ผู้ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ การศึ ก ษาหลั ก การและความเป็ น ไปได้ มุ ม มองทางการตลาด
บทบาทของภาครัฐ ขั้นตอนสาหรับการอนุมัติโครงการ การกู้เงินของโครงการ สัญญาและการก่อสร้าง
การจัดการที่ดนิ และการขาย
Key stakeholder, conceptual and feasibility studies, market perspectives, the public
roles, steps for project approval, project finance, contracting and construction, property management
and sales
263456

การจัดการผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Productivity and Quality Management in Construction
ผลิตภาพและคุ ณภาพในงานก่อสร้าง วิธีก ารวัดและวิเคราะห์ผลิตภาพและคุณภาพ
เทคนิคการบันทึกและวิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงานก่อสร้าง เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพใน
งานก่อสร้าง การควบคุมผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง
Construction productivity and quality, m easurement and analysis of construction
productivity and quality, collect and analyze data techniques in construction operations, construction
productivity and quality control
263457

ธุรกิจก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Business
องค์ก รธุ รกิ จก่ อสร้าง นวัตกรรมในธุ รกิจก่อสร้าง การเตรีย มเอกสารประกวดราคา
สัญญางานก่อสร้าง หลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม หลักการของมูลค่าเทียบเท่า การเปรียบเทียบ
ทางเลือกในการลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดการทางการเงิน
Construction business organization, construction innovation in construction business,
principle of engineering economics, concept of equivalence, investment alternative comparison,
project feasibility study, financial management
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วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Material and Construction Technology
นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างสาหรับงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม
งานระบบไฟฟ้า งานระบบเครื่องกล เครื่องจักรเพื่องานก่อสร้าง กรณีศกึ ษาจากโครงการก่อสร้างจริง
Construction material innovation, construction technologies for structural work,
architectural work, mechanical work and electrical work, construction equipment, case study from
construction project
263463

การสารวจเส้นทาง
3(2-2-5)
Route Surveying
การสารวจวางเส้นทาง การทาระดับหมุดหลัก ฐาน การออกแบบระดับ เส้นทาง การ
คานวณปริมาณงานดิน การสารวจเส้นทางโค้งในแนวราบและแนวตั้ง ความปลอดภัยของเส้นทางและ
การออกแบบ การสารวจเพื่อทาการก่อสร้างทาง
Alignment surveying of route, profile levelling, design of grade line, volume calculation
of earth work, horizontal and vertical curve surveying, routh safety and design, route construction
survey
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Geographic Information System for Civil Engineering
ทฤษฎีและปฏิบัติการนาเข้าข้อมูลไปสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการฐานข้อมูล
เชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับงานทางวิศวกรรมโยธา
Theory and practice of GIS data input, area database management, data analysis,
application of geographic information system for civil engineering
263464

263465

การสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
3(2-2-5)
Photogrammetric Surveying
พื้นฐานของภาพถ่ายทางอากาศ กล้องและภาพถ่าย การวางแผนการบินเพื่อถ่ายภาพ
เรขาคณิตของภาพถ่าย วิธีการถ่ายภาพทางอากาศ การเชื่อมต่อภาพ การปรับแก้ความเอียงภาพ แผน
ที่ภาพออโธ การเขียนแผนที่มุมมองสามมิติ
Basic concepts of photogrammetry, cameras and photography, flight planning,
geometry of photograph, photogrammetric methods, mosaic, rectification, orthophotography,
stereoscopic plotting
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263474

วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
3(3-0-6)
Water Supply and Sanitary Engineering
แหล่ ง น้ าดิ บ มาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าดื่ ม ความต้ อ งการเชิ ง คุ ณ ภาพ ระบบการจ่ า ย
น้าประปา เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้า ตะแกรง การตกตะกอน การกรอง การกาจัดความกระด้าง
การกาจัดเหล็ก การควบคุมรสและกลิ่น การออกแบบระบบท่อจ่ายน้า มลพิษทางน้า ระบบระบาย
น้าฝนและรวบรวมน้าเสียเบือ้ งต้น กระบวนการการบาบัดน้าเสีย ระบบบาบัดน้าเสียในอาคาร
Raw water source, drinking water standard, water quality demand, water supply
system, water quality improving technique, screen, sedimentation, filtering, softening, iron removal,
taste and odor control, design of water supply system, water pollution, introduction to rainfall
drainage and waste water collection system, wastewater treatment process, sewage systems in
buildings
263475

วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
การประยุกต์หลักการของของไหลเพื่อออกแบบและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
วิศวกรรมชลศาสตร์ การวิเคราะห์ระบบท่อ แรงน้ากระแทกเครื่องสูบน้าและกังหันน้า การไหลในทาง
น้าเปิด การออกแบบอ่างเก็บน้า เขื่อนและฝาย ทางระบายน้าล้น อาคารประกอบต่างๆของเขื่อนและ
ระบบชลประทาน แบบจาลองชลศาสตร์และการจัดการน้าท่วม ระบบระบายน้า
Application of fluid mechanics for design and operating in hydraulic engineering, pipe
system analysis, water hammer, pump and turbine, open channel flow, design of reservoir, dam
and weir, spillway, hydraulic structure of dam and irrigation system, hydraulic model and flood
management, drainage system
263476

วิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
Water Resources Engineering
แนวคิดในการวางแผนและการวิเคราะห์ระบบทรั พยากรแหล่งน้า การวิเคราะห์ระบบ
ทรัพยากรแหล่งน้าโดยแบบจาลอง การวางแผนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้า การก่อสร้างโครงการ
พัฒนาทรัพยากรน้า การประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรน้าทางด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์
การจัดการลุ่มน้า การจัดการน้าในลุ่มน้าด้วยแบบจาลอง การจัดการและการดาเนินงานน้าในเขื่อน โค้ง
กฏการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้า กรณีศกึ ษาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
Concept of water resources system planning and analysis, water resources system
analysis by modeling, planning of water resources development projects, construction of water
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resources development project, evaluation of water resources development project by engineering
and economic analysis, watershed management, water management on basin systems by modeling,
reservoir operation and management, reservoir rule curves, case studies of water resources
engineering
263478

วิศวกรรมการระบายน้า
3(3-0-6)
Drainage Engineering
หลักการและความสาคัญของการระบายน้า การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลระบายน้า
อัตราการไหล ปริมาณฝนและและน้าหลาก แบบจาลองน้าฝน-น้าท่า ปริมาณน้าสาหรับการออกแบบ
ทฤษฎีการระบายน้าบนผิวดิน-ใต้ดินและการออกแบบระบบ โครงข่ายระบบระบายน้า ปัญหาและการ
แก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้า
Principle and importance of drainage, drainage data measurement and analysis,
discharge, rainfall and runoff, rainfall-runoff model, design discharge, surface and sub-surface
water drainage theory and system design, drainage network system, drainage system problems
and improvement
263479

วิศวกรรมชลประทาน
3(3-0-6)
Irrigation Engineering
หลักการชลประทาน หลักฟิสิกส์ของน้าในดิน ความต้องการน้าของพืชและปริมาณน้า
ชลประทาน เวลาในการให้น้า วิธีการให้น้าชลประทานต่าง ๆ การวางแผน การออกแบบ และการ
พัฒนาระบบชลประทาน การส่งน้าและการบารุงรักษาโครงสร้างในระบบส่งน้าชลประทาน การบริหาร
และจัดการโครงการชลประทาน
Principle of irrigation, soil water physics, crop water requirement and irrgation
requirement, irrigation scheduling, methods of irrigation, planning, design and developing irrigation
system, operation and maintenance of infrastructure for the irrigation systems, administration and
management of irrigation project
263493

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering
หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมโยธา การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วย
หลักวิชาการทางวิศวกรรมโยธา การนาเสนอความรูแ้ ละการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา
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Interesting and new topics in civil engineering, data searching, data analysis based on
acadamic principles of civil engineering, presenting knowledges and application in civil engineering
263494

โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
1(0-3-2)
Civil Engineering Project I
จัดทาโครงร่างโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับงานวิจัย ปัญหาในการปฏิบั ติงาน หรือ
การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา ศึกษาค้นคว้าผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
การนาเสนอโครงร่าง
Conducting proposal of individual project on interesting topic, practical problem or
technology developing in the area of civil engineering, literature review related on selected project,
proposal presentation
263495

โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
2(0-6-3)
Civil Engineering Project II
การจัดทาโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับงานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการ
พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา การนาเสนอโครงงาน การจัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ของ
โครงงาน
Conducting an individual project on interesting topic of research, practical problem or
technology developing in the area of civil engineering,project oral presentation, a complete report of
project
264101

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่ม
วัสดุที่สาคัญทางวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม เป็นต้น แผนภูมิสมดุลเฟสและ
การแปลความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสือ่ มสภาพของวัสดุ
Relationship between structures, properties, production processes and applications of
main groups of engineering materials such as metals, polymers, ceramics and composites; phase
equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical properties and materials degradation
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึงสาขาวิชา
1.1 เลข 00x
หมายถึงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.2 เลข 261
หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1.3 เลข 263
หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1.4 เลข 264
หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. เลขในลาดับที่ 4 หมายถึงระดับชั้นปีของการศึกษา
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึงหมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 0
หมายถึงรายวิชาพืน้ ฐาน
3.2 เลข 1 และ 2 หมายถึงรายวิชาด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
3.3 เลข 3
หมายถึงรายวิชาด้านวิศวกรรมปฐพี
3.4 เลข 4
หมายถึงรายวิชาด้านวิศวกรรมขนส่ง
3.5 เลข 5
หมายถึงรายวิชาด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
3.6 เลข 6
หมายถึงรายวิชาด้านวิศวกรรมสารวจ
3.7 เลข 7 และ 8 หมายถึงรายวิชาด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้าและสุขาภิบาล
3.8 เลข 9
หมายถึงรายวิชาโครงงาน สัมมนา ฝึกงาน สหวิชา
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึงอนุกรมของรายวิชา

3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจา
ตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

1

นายกิตติพงษ์ วุฒจิ านงค์

35001000xxxxx

รอง
ศาสตราจารย์

2*

นายณัฐพงศ์ ดารงวิริยะนุภาพ

35607000xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

นายธนกร ชมภูรัตน์

31201005xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4

นายปรีดา ไชยมหาวัน

35799003xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5*

นายสมบูรณ์ เซี่ยงฉิน

35799000xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

M.Sc.
M.Eng.
ชป.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.

Irrigation
Civil Engineering
Civil Engineering
Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตร์

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.บ.
)เกียรตินยิ มอันดับ 2(

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

Uinversity of California, U.S.A.
Uinversity of California, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Colorado at Boulder, U.S.A.
University of Colorado at Boulder, U.S.A.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2515
2514
2511
2553
2552
2544
2541
2552
2548
2545
2552
2544
2541
2549
2542
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ลาดับ
6

7

8

ชื่อ – สกุล
นายปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

นายธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ

นางปาลินี สุมติ สวรรค์

เลขบัตรประจา
ตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

3609900xxxxx

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

35099006xxxxx

36599001xxxxx

อาจารย์

อาจารย์

9

นายสุริยาวุธ ประอ้าย

55607900xxxxx

อาจารย์

10

นายชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์

15603000xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วศ.ม.

วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.
ปร.ด.

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตร์

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Sc.

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมอุตสาหการ
Civil Engineering
Transport Engineering
and Operations
วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Texas at Arlington
University of Newcastle

2550

2544
2538
2535
2554
2544

มหาวิทยาลัยนเรศวร
University de Grenoble, France
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2541
2556
2548
2541
2557
2551

2545
2551
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ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจา
ตัวประชาชน

ตาแหน่ง
วิชาการ

11*

นายธเนศ ทองเดชศรี

35699002xxxxx

อาจารย์

12*

นายสุรเชษ ศรีนารา

15712000xxxxx

อาจารย์

13*

นายอภิชาต บัวกล้า

3640600xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ
วศ.ม.
วศ.บ.
)เกียรตินยิ มอันดับ 2(
วศ.ม.
วศ.บ.
)เกียรตินยิ มอันดับ 2(
วศ.ม.
วศ.บ.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2551
2547

วิศวกรรมสารวจ
วิศวกรรมโยธา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2558
2554

วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมการก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

2548
2541

หมายเหตุ* อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

1

นายสุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง

2

นายวิเชียร ชาลี

3

นายสสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ

4

นายบันลือ เอมะรุจิ

5

นายศิริชัย ตันรัตนวงศ์

ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
วิชาการ
รอง
D.Phil
ศาสตราจารย์
รอง
ปร.ด.
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
D.Eng.
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
Ph.D.
ศาสตราจารย์
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D.

สาขาวิชา

ปี

Civil Engineering

2546

วิศวกรรมโยธา

2551

Structural
Engineering
Environmental
Systems
Engineering
Civil Engineering

2546
2541

2545
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ประสบการณ์ภาคสนามมีส่วนช่วยให้นิสิตนาความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการและประยุกต์ใช้
ความรู้ กั บ งานจริ ง โดยในหลั ก สู ต รได้ ก าหนดให้ นิ สิ ต ลงทะเบี ย นรายวิ ช า 263391 การฝึ ก งาน
)Professional Training) จานวน 3 หน่วยกิต โดยนิสิตจะได้เข้าไปฝึกฝนทักษะในสถาบัน องค์กรของรัฐ
หรือเอกชนที่กาลังดาเนินงานทางด้านวิศวกรรมโยธา เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 240 ชั่วโมง ในขณะที่ทาการ
ฝึกงานจะมีวิศวกรโยธาที่ปฏิบัติงานภายในแหล่งฝึกงานเป็นผู้มอบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน
และประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต โดยพิจารณาเกรดเป็น ผ่าน S (Satisfactory) และ ไม่ผ่าน U
(Unsatisfactory) ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการฝึกงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์จะจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิต โดยเน้น
ถึงบทบาทและหน้าที่ของวิศวกร และแนวปฏิบัติตนระหว่างฝึกงานให้ได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
1( บู ร ณาการความรู้ แ ละทั ก ษะต่ า งๆเพื่ อ นาไปปฏิ บัติ ง านทางวิ ศ วกรรมโยธาได้อ ย่ าง
เหมาะสม
2( มีมนุษ ยสั มพั นธ์ ที่ดี สามารถท างานร่วมกั บ ผู้อื่ นได้ดี รวมทั้ งสามารถปรับ ตัว เข้ า กั บ
ผูร้ ่วมงานและสถานประกอบการได้
3( มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกร สามารถเป็นผู้นาและผู้ตามได้ รวมทั้งแก้ปัญหา
ที่เกิดขึน้ ในการปฏิบัติงานได้อย่างสร้างสรรค์
4( มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
5( มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกร และเรียนรู้การท างานร่วมกับ คนหมู่ ม ากที่มี
ความแตกต่างกันทางความคิดและทางวัฒนธรรมได้
7( มีค วามกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มี
คุณภาพยิ่งขึน้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
เป็นไปตามที่หน่วยงานที่นิสิตเข้าฝึกงานกาหนด โดยมีระยะเวลาฝึกงานไม่นอ้ ยกว่า 240
ชั่วโมง
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรกาหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชา 263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 )Civil
Engineering Project I) และ 263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 )Civil Engineering Project II) ในชั้น
ปีที่ 4 โดยกาหนดให้นิสิตดาเนินงานเป็นกลุ่ม จานวนสมาชิกในกลุ่มมีได้ไม่เกิน 5 คน หัวข้อโครงงานที่
นิสิตต้องศึกษาจะเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา รวมถึงงานทางด้านอื่นๆที่สามารถนาองค์
ความรูท้ างวิศวกรรมโยธาไปประยุกต์ใช้ได้ โดยทั่วไปงานทางด้านวิศวกรรมโยธาจะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม
ย่อย คือ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมการบริหารงานก่อ สร้ า ง
วิศวกรรมสารวจ วิศวกรรมทรัพยากรน้า ซึ่งนิสิตสามารถเลือกทาโครงงานได้ตามกลุ่มย่อยที่นิสิตให้
ความสนใจและมีความถนัด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่มคี วามเชี่ยวชาญใน
แต่ละกลุ่มย่อยนั้น การประเมินผลรายวิชาโครงงานทางด้านวิศวกรรมโยธาจะพิจารณาจากรายงาน
ฉบับ สมบูรณ์ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดและการนาเสนอของนิสิต โดยคณะกรรมการสอบโครงงาน
ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในโครงงานจานวนอย่างน้อย 2
ท่าน
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
1( สามารถสืบค้นข้อมูล )ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ( ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป
ประเด็นปัญหาของโครงงานได้
2( สามารถปรับใช้ความรูแ้ ละเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของโครงงานได้
3( สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของโครงงาน
ได้อย่างสร้างสรรค์
4( มีความรับผิดชอบในการทางานตามการแบ่งงานที่มอบหมาย
5( มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ
แก้ปัญหาของโครงงานได้
6( มีทักษะในการเขียน โดยพิจารณาจากการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์
7( มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ โดยสามารถสื่อสารผลการศึกษาให้ผู้รับฟังเข้าใจได้ และเชื่อมั่น
ในผลการศึกษาของนิสิต
8) สามารถนาเสนอผลการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4

55
5.4 จานวนหน่วยกิต
263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 )Civil Engineering Project I) จานวน 1 หน่วยกิต
263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 )Civil Engineering Project II) จานวน 2 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ในรายวิชา 263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตได้คัดเลือก
หัวข้อโครงงานที่มีความสนใจ และพัฒนาข้อเสนอโครงงาน โดยมีการเตรียมการ ดังนี้
1( ให้นิสติ รวมกลุ่มและเลือกหัวข้อโครงงานที่มีความสนใจศึกษาประมาณ 3-5 คน
2( กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อ
3) กลุ่มนิสิตรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การ
สัมภาษณ์ผู้มสี ่วนทีเกี่ยวข้อง และนาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
4( กลุ่มนิสติ จัดทาข้อเสนอโครงงาน พร้อมกาหนดแผนการดาเนินงานโครงงานและจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนโครงงาน )ถ้ามี(
5( จัดกิจกรรมให้กลุ่มนิสิตได้ นาเสนอข้อเสนอโครงงานแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการ
สอบ
ในรายวิ ช า 263495 โครงงานทางวิ ศ วกรรมโยธา 2 มี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้
ทาการศึกษาตามข้อเสนอโครงงาน โดยมีการเตรียมการ ดังนี้
1( กลุ่มนิสติ ดาเนินงานโครงงาน ผ่านการให้ขอ้ มูลและคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2) กลุ่มนิสติ จัดทารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และโปสเตอร์ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
3( จัดกิจกรรมให้นิสติ นาเสนอผลงานแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน
5.6 กระบวนการประเมินผล
1( อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติ ระหว่างดาเนินงานโครงงาน
2( คณะกรรมการสอบโครงงานประเมินผลการเรียนรู้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ และการ
นาเสนอแบบปากเปล่า
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
(1) มีคุ ณธรรม จริย ธรรม มีสั มมาคาราวะ
รู้จักกาลเทศะ และทาหน้าที่เป็น พลเมืองที่ดี
รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม
น อ ก จ า ก นั้ น ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต น ภ า ย ใ ต้
จรรยาบรรณวิ ช าชี พ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์
สุจริต และเสียสละ
(2) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาอย่า งต่ อ เนื่อง
สามารถพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ที่ ต นมี อ ยู่ ใ ห้
สู ง ขึ้ น ไป เพื่ อ พั ฒ นาตนเอง พั ฒ นางาน
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ
(3) คิดเป็น ทาเป็น มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม

(4) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น โดยเป็นได้
ทั้งผูน้ า และผูต้ าม ตลอดจนมีวินัยในตนเอง

(5) มี ค วามสามารถในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
และใช้ ภ าษาไทย ภาษาต่ า งประเทศ และ
ศั พ ท์ เ ทคนิ ค เฉพาะสาขาวิ ช าฯ ในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร รวมถึ ง การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
)1( สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน
และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
)2( มีการพิจารณาความประพฤติในห้องเรียนเพื่อใช้
เป็นคะแนนส่วนหนึ่งในรายวิชาเฉพาะสาขา
)1( มีการมอบหมายงานที่มีลักษณะให้ค้นคว้า ศึก ษา
ด้วยตนเอง
)2( มีการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ที่กาลังศึก ษาใน
แต่ละรายวิชากับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน
)1( การเรียนการสอนมีการสมมติสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นิสติ ได้คิดวิเคราะห์
)2( การมอบหมายงานที่เป็นโครงงานเป็นระบบครบ
วงจรและการทากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน
และเวลา
)1( กาหนดให้ในรายวิชาปฏิบัติการมีก ารท างานเป็น
กลุ่ม มีการสร้างสถานการณ์ก ารเป็นผู้นากลุ่ม และ
การเป็นสมาชิกกลุ่มโดยมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
และอภิปรายในชั้นเรียน
)2( สร้างวินัยของนิสิตด้วยการเข้าเรียนตรงเวลา และ
สม่าเสมอ
)1( มีการมอบหมายงานที่ต้องนาเสนอในลักษณะปาก
เปล่าประกอบสื่อในชั้นเรียน
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2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1( ตระหนัก และสานึก ในความเป็นไทย ตระหนัก ในคุณค่าของระบบคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต
2( มีวินัย ตรงต่อเวลา รับ ผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบีย บและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม รวมถึงมีจติ อาสาและสานึกสาธารณะ
3( เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศ รี
ของตนเองและผู้อ่นื
4( สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม
5( มี จ รรยาบรรณทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้ งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1( เน้ น การเข้ า ชั้ น เรี ย นตรงเวลาและการแต่ ง กายให้ เ ป็ น ตามระเบี ย บของ
มหาวิทยาลัย
2(มอบหมายให้ นิ สิ ต ท างานเป็ น กลุ่ ม ฝึ ก การเป็ น ผู้ น า สมาชิ ก กลุ่ ม ฝึ ก ความ
รับผิดชอบ
3( อาจารย์ผู้ ส อนสอดแทรกคุ ณธรรม จริย ธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิ ช าชี พ
ระหว่างการสอน
4( การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1( คะแนนการตรงต่อเวลาของนิสติ ในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย
2( คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเรียนการร่วมกิจกรรมในห้องเรียน
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1( มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐาน วิ ท ยาศาสตร์ พื้ น ฐาน
วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
2( มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมโยธา
3( สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
4( สามารถวิ เ คราะห์ แ ละแก้ ไ ขปั ญ หา ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสม รวมถึ ง การ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
5( สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในงานจริงได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1( เน้นการเรีย นการสอนจากหลัก การทางทฤษฎีและประยุ ก ต์ใ ช้ท างปฏิ บั ติ ใ น
สถานะจริง ทั้งนีก้ ารเรียนการสอนดังกล่าวต้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2( สอดแทรกการศึกษาดูงานหรือเชิญ ผู้เชี่ย วชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษ
3( มีรายวิชาโครงงานและการฝึกงาน/ในสถานประกอบการ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1( การทดสอบย่อย
2( การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3(การประเมินรายงานที่นิสิตจัดทา
4( ประเมินจากการทาโจทย์การบ้าน
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1( มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2( สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
3( สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึง
การใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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4( มี จิ น ตนาการและความยื ด หยุ่ น ในการปรั บ ใช้ อ งค์ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า ง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรูจ้ ากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5( สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1( การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2( กาหนดโจทย์การบ้านที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
3( การให้ศกึ ษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทาโครงงาน
4( มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
5(มอบหมายงานโครงงานโดยใช้หลักการวิจัย
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1( การประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา
2( การประเมินผลการเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น โจทย์การบ้าน
การทารายงาน และการทาโครงงานวิจัย เป็นต้น
3( ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1( มีทักษะในการดาเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถใช้
ความรูใ้ นสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
2( สามารถเป็นผู้ริเ ริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไ ขสถานการณ์เ ชิงสร้างสรรค์ทั้ ง
ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
3( สามารถวางแผนและรับ ผิดชอบในการพัฒนาการเรีย นรู้ทั้งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4( รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5( มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน และการรัก ษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้ก ารสอนที่มีก ารก าหนดกิ จกรรมให้ มีก ารท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกั บ ผู้ อื่ น ข้ า มหลั ก สู ต ร หรื อ ต้ อ งค้ น คว้ า ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ บุ ค คลอื่ น หรื อ ผู มี
ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในด้านผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1( สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
2( มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
3( สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1( จากผลการเรียนรู้ในรายวิชาฝึกงาน หรือโครงงาน
2( ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1( มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้อ งกับวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี
2( มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3( สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4( มีทัก ษะในการสื่อ สารข้ อ มูลทั้ งทางการพู ดและการเขีย น ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ได้
5( สามารถใช้เ ครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1( จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน
ในระหว่างผู้เรียน ผูส้ อน และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ
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2( จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้ นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง พร้อมทั้งนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1( ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
2( ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่างๆที่มกี ารนาเสนอต่อชั้นเรียน
3( ทักษะการพูดในการนาเสนอผลงานร่วมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
4( ทักษะการเขียนรายงาน
2.6 สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1( มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1( จัดกิจกรรมเสริมที่สอดคล้องกันระหว่างงานด้านวิศวกรรมโยธาและคุณค่าของ
วัฒนธรรม เช่น การก่อสร้างวัด บ้านทรงไทย เป็นต้น
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
1( ประเมินจากผลการนาเสนอผลงานหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
1( มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
1( ในรายวิชาที่มีการปฏิบัติทางวิชาชีพ จะเน้นย้าในเรื่องของความปลอดภัยก่อน
ปฏิบัติ
2( จั ด กิ จ กรรมที่ มี เ สริ ม ทั ก ษะการน าเสนอหน้ า ชั้ น เรี ย น โดยเน้ น ในเรื่ อ งของ
บุคลิกภาพระหว่างการนาเสนอ
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2.7.3 วิธีก ารวั ด และประเมินผลการเรีย นรู้ด้ า นทัก ษะการส่ งเสริม สุ ข ภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
1( ประเมินจากการปฏิบัติงานของนิสิต ตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ของ
ห้องปฏิบัติการ
2( ประเมินผลทางด้ า นบุ คลิก ภาพ สภาวะทางอารมณ์ การแก้ไ ขสถานการณ์
ระหว่างการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2.8 ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
มีทักษะการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ในขอบเขตงานที่สภาวิศวกรกาหนดสาหรับ
ภาคีวิศวกรโดยแบ่งประเภททักษะด้านต่างๆ ดังนี้
1) มี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ท างวิ ช าชี พ ด้ า นการทดสอบงานวิ ศ วกรรมโยธาตาม
มาตรฐานสากล
2) มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านการวิเ คราะห์และออกแบบงานวิศวกรรม
โยธาโดยคานึงถึงความปลอดภัย
3( มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านการวางแผนและดาเนินการด้านวิศวกรรม
โยธาโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ
1( จัดการเรียนการสอนความรู้ท างวิศวกรรมโยธา การประยุกต์ใช้ความรู้ท าง
วิศวกรรมโยธามาแก้ปัญหาจากกรณีศกึ ษาต่างๆ และมีการพาไปศึกษาดูงานตามงานโครงการก่อสร้าง
จริง
2( จัดให้นสิ ิตต้องผ่านการฝึกงานในโครงการก่อสร้างจริงก่อนสาเร็จการศึกษา
2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ
1( การประเมินความรู้และทัก ษะการประยุ กต์ใ ช้ค วามรู้ท างวิศวกรรมโยธามา
แก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ
2( การประเมินทักษะการปฏิบัติงานจากการฝีกงานในโครงการก่อสร้างจริง

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

 ความรับผิดชอบรอง

1.คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3

1.4

2.ความรู้

1.5

2.1

2.2

2.3

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

2.4

2.5

3.1

3.2

•

3.3

3.4

4.3

4.4

4.5

7. ทักษะ
การ
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.
ส่งเสริม
การสื่อสาร และการใช้
สุนทรี
สุขภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

3.5

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

•







•

5.5

6.1

7.1

7.2

•



8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

8.1

8.2

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย

•



•

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

002201 พลเมืองใจอาสา

•

•

•



•





•

•



•





002202 สังคมพหุวัฒนธรรม

•

•

•







•

•









•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม

•

•



•

•

004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต

•

•

•

•



•

•



004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•



•







•

•

•

•

8.3
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3

1.4

2.ความรู้

1.5

2.1

2.2

2.3

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

7. ทักษะ
การ
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.
ส่งเสริม
การสื่อสาร และการใช้
สุนทรี
สุขภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

7.1

7.2

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

8.1

8.2

หมวดวิชาเฉพาะบังคับ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
241151 แคลคูลัส 1



•

•

•







241152 แคลคูลัส 2



•

•

•







241253 แคลคูลัส 3



•

•

•







•

•



242101 หลักเคมี



•

•

•







•



244101 ฟิสิกส์ 1





•

•

•

•

•





244102 ฟิสิกส์ 2





•

•

•

•

•





•

•

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

•

261101 เขียนแบบวิศวกรรม





263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

•



263103 เขียนแบบก่อสร้าง







•
•

•

•

•


•
•



•

263211 กาลังวัสดุ



•




•





•
•

•

263202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทาง
วิศวกรรมโยธา







•











•
•

•





•








•

•
•

•






•

•

8.3
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1.4

2.ความรู้

1.1

1.2

1.3

1.5

2.1

2.2

263261 การสารวจ

•



•

263271 ชลศาสตร์



•

•

263262 ค่ายฝึกงานสารวจ



•

•

•

264101 วัสดุวศิ วกรรม



•



•

•



•

•

•



•

•

•

•

2.3

2.4

2.5

3.1

•

•

•
•
•



4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา





3.2

3.3

•

•

•
•

3.4

3.5

4.1

4.2





•

•
•



•

5.2

5.3

5.4

5.5

•

•



•

•

•

•

•

•

•



•

•

•



4.3

4.4

4.5

7. ทักษะ
การ
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.
ส่งเสริม
การสื่อสาร และการใช้
สุนทรี
สุขภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ











•

•





•

•



5.1






6.1

7.1

7.2

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

8.1

8.2

8.3

•

•

•

•



กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
263216 คอนกรีตเทคโนโลยี



263314 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2

•


•

•

•

•

•

•

•

•



•

263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการ
ทดสอบ

•

•

263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

•



•

•

•

•

•

•

•





•

263318 การออกแบบโครงสร้างไม้และ
เหล็ก



•

•

•

•

•

•

•

•





•

263331 ปฐพีกลศาสตร์



•

•

•

263333 วิศวกรรมฐานราก

•







•

263342 วิศวกรรมการทาง









263354 การประมาณราคาก่อสร้าง

•





•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•



•



•

•

•


•


•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•







•

•

•
•

•


•





•
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รายวิชา

263373 หลักอุทกวิทยา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2





263391 การฝึกงาน

•

263452 การบริหารงานก่อสร้าง

•

263453 กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับ
วิศวกรโยธา

•

263475 วิศวกรรมชลศาสตร์

•

1.3

1.4

2.ความรู้

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

•
•







•

•

•

•



•





•

3.1

3.2

3.3

3.4

•
•



4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา



•



•



•



•

4.1

4.2

4.3

4.4

•



•



•

•

•



•

•

3.5

•


•

•
•



4.5

7. ทักษะ
การ
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.
ส่งเสริม
การสื่อสาร และการใช้
สุนทรี
สุขภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
5.1

•



5.3

•

•



•




5.2

•

5.4

5.5

6.1

7.1

7.2

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

8.1

8.2

8.3


•

•

•

•

•



•


•

•
•

•



•

263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1





•



•





•

•

•

•

•

•

•

•





•

•

•

•

263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2





•



•





•

•

•

•

•

•

•

•





•

•

•

•





•





•

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง
263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

•

•

•

•

•

•



•



•

263420 การออกแบบอาคาร

•

•

•

•

•

•

•

•



•





•



•

263425 ความคงทนของโครงสร้าง
คอนกรีต

•

263426 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบือ้ งต้น

•



263455 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์



•

263456 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพ
ในงานก่อสร้าง
263457 ธุรกิจก่อสร้าง

•

•


•



•

•

•



•

•

•



•






•




•

•



•

•







•

•



•

•



•



•

•



•

•







•
•
•
•
•
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1.1

1.2

1.3

1.4

2.ความรู้

1.5

2.1

2.2

2.3

263458 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง



263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา



•

•

263435 การปรับปรุงดินเบือ้ งต้น



•

•

263441 วิศวกรรมขนส่ง



•

263443 วัสดุการทาง

•

•

263445 การออกแบบผิวทาง



•

263463 การสารวจเส้นทาง

•

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

2.4

•

2.5

3.1

3.2

•

3.3

3.4





3.5

4.1

4.2

7. ทักษะ
การ
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.
ส่งเสริม
การสื่อสาร และการใช้
สุนทรี
สุขภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ

4.3

4.4

4.5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

•

•





•

•







•







•



•



•



6.1

7.1

7.2

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

8.1

8.2

8.3
•



กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและการทาง

263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับ
วิศวกรรมโยธา
263465 การสารวจด้วยภาพถ่ายทาง
อากาศ
263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา

•

•
•

•

•
•

•

•



•



•

•






•

•


•



•

•



•

•



•

•

•

•



•

•

•



•

•

•

•

•



•

•



•

•

•



•

•

•

•



•

•

•

•



•

•



•

•





•



•



กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
263456 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพ
ในงานก่อสร้าง
263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับ
วิศวกรรมโยธา

•

•


•

•
•

•


•

•

•


•

•



•
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

1.1
263465 การสารวจด้วยภาพถ่ายทาง
อากาศ
263474 วิศวกรรมการประปาและ
สุขาภิบาล
263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้า

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา

1.3

1.4

1.5





263478 วิศวกรรมการระบายน้า
263479 วิศวกรรมชลประทาน

1.2

2.ความรู้

2.2

2.3

•

•



•

•

•

•

•




2.1

•


•
•

•

•

2.4

2.5

3.1

3.2

•
•





•


•
•

3.3

3.4

•


•

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.ทักษะทางปัญญา

•

•
•


•

•

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4



•

•

•

•



•

•

•



•



•

•



4.5

7. ทักษะ
การ
5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
6.
ส่งเสริม
การสื่อสาร และการใช้
สุนทรี
สุขภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยภาพ
และพัฒนา
บุคลิกภาพ
5.1

5.2

•

5.3

5.4

5.5

•



•




6.1







•





•

•





7.2

8.1

8.2

8.3
•


•

7.1

8. ทักษะการ
ปฏิบัติการทาง
วิชาชีพ

•


•
•



•
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69
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต
2.1.3 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ
นิสติ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต หลังสาเร็จการศึก ษา
เพื่อนามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรีย นการสอนและหลักสูตร รวมทั้ง การประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร จะประเมินจาก
2.2.1 ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษา
ในด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การทวนสอบจากผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจในบั ณ ฑิ ต ที่ จ บ
การศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนัน้ ๆ
2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม
และคุณสมบัติดา้ นอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนามาใช้ในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ
เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของ นิสติ
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เรีย นรายวิชาต่างๆ ครบตามหลัก สูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใดได้รับ
อักษร I หรืออักษร P
2. หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียน
เรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มคี วามรูแ้ ละเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา
คณะ และหลักสูตรที่สอน
1.2 มีก ารอบรมวิธี ก ารสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลา
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับ สนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิ ช าการ เพื่อส่งเสริมการมีตาแหน่ ง ทาง
วิชาการสูงขึ้น
2.2.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
และคุณธรรม
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงาน
หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
มหาวิทยาลัยกาหนดทุกปีการศึกษา จัดทารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริ หาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงาน
ผลต่อคณะและมหาวิทยาลัย
2. บัณฑิต
คณะดาเนินการสารวจข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้ อ มู ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า และข้ อ มู ล การขอรั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม และส่ ง ผลให้
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรสรุปและเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นิสิต
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั ก สูตรก าหนดและเสนอคุณสมบัติ ผู้สมั ครเข้ าศึก ษาและคณะ
ดาเนินงานตามขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คณะดาเนินโครงการปรับพื้นฐานให้นิสิตใหม่ทุกปีการศึกษาและประเมินผลความสาเร็จของ
โครงการ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอคณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่
สาหรับให้คาปรึกษาวิชาการและแนะนาอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้
คาปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะกาหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติม และ
ประเมินผลการการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย
คณะรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต อัตราการสาเร็จการศึกษา การร้องเรียนและประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตในการการจั ดการข้อร้อง )ถ้ามี( สรุปผลในแต่ละปีให้คณะกรรมการรับผิดชอบ
หลักสูตรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา
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4. คณาจารย์
คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รก าหนดและเสนอคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ แ ละให้ ค ณะ
ดาเนินการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คณะสารวจความต้องการและสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การ
อบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มีกาหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติ
หน้าที่ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
คณะรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และประเมินความพึงพอใจใน
การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุปผลส่งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะในแต่ละปี
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะจัดเตรียมแผนและรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจาก
สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะ
และมหาวิ ท ยาลั ย เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ระเบี ย บสภาวิ ศ วกร เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์
ผู้ส อน พิจารณาการจั ด ท ารายละเอี ย ดของรายวิ ช าหรือ รายละเอี ย ดของประสบการณ์ ภาคสนาม
ข้อสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และการ บูรณาการ
การเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้สอนจัดทารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่กาหนดในรายละเอียดของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
และรายงานผลต่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั ก สูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่ง ชี้ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุด มศึกษาแห่งชาติและดาเนินงานตามระบบการประกั นคุณภาพการศึก ษา
ภายในที่มหาวิทยาลัยกาหนด ทุกปีการศึกษา
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั ก สูตรก าหนดประเด็นสิ่งสนับ สนุนการเรีย นรู้ที่จาเป็นสาหรั บ
หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุ ปกรณ์สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการ
เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และซอฟต์แวร์ ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และ
สิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ตาราและวารสาร อาคาร
หรือสถานที่สาหรับทากิจกรรม เสนอให้คณะเพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลการให้บริการจาก
นิสิต บุคลากรและอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการ
ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ างน้อยร้ อยละ 80 มี
ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน ติ ด ตาม และ
ทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์
3. มีรายละเอีย ดของรายวิชา และรายละเอีย ดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม )ถ้ามี( ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ด สอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ดท ารายงานผลการด าเนิ นการของรายวิ ชาและ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ ามี ) ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วั นหลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตาม
แบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน
7. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การเรี ย นการสอน
กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรี ยนรู้ จ าก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รเฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ )ข้อ( ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ )ข้อที่(
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม )ข้อ(

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
มาวิเคราะห์เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสม
1.1.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่
ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นิสิตได้ประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน
และการใช้สื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ประเมินความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและผูใ้ ช้บัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ข้อมูล
ป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุค ลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า
นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และระเบียบสภาวิศวกร เป็น
ข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนัน้
จะกระทาทุกๆ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชา

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 หมวดวิชาเฉพาะบังคับ
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางภาษา
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางวิศวกรรมโยธา
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
2.2 หมวดวิชาเฉพาะเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์
มาตรฐานของ
สกอ.
(มคอ.1)
30

ข้อบังคับ
สภาวิศวกร

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2555

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560

30

84

105
21
-

30
21
9
111
99
21
3
31
44
12
6
)6(
147)6(

30
30
111
99
21
28
50
12
6
147

84
6
120

6
141
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

21 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

3(3-0-6)

ปิด
รายวิชา

3(3-0-6)
001101

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3 หน่วยกิต
003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
3(2-2-5)
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย
1 หน่วยกิต
004150 กอล์ฟ
1(0-2-1)
Golf
004151 เกม
1(0-2-1)
Game
004152 บริหารกาย
1(0-2-1)
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
1(0-2-1)
Swimming
004155 ลีลาศ
1(0-2-1)
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
1(0-2-1)
Takraw
004157 นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

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

เปิด
รายวิชา
ใหม่

3)2-2-5(

ปิด
รายวิชา
ปิดกลุ่มวิชาพลานามัย

ปิด
รายวิชา

92
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
004158

ซอฟท์บอล
Softball
004159 เทนนิส
Tennis
004160 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ปิด
รายวิชา

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

กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

3(2-2-5)

ปิด
รายวิชา

2(1-2-3)
002201
002202
003201
003202

พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม

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

Health and Environmental Management

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes

004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Art of Living

3)3-2-5(

004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

3)2-2-5(

เปิด
รายวิชา
ใหม่

Socialized Personality
ปิดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

ปิด
รายวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

3(3-0-6)

Information Science for Study and Research

002122

ปรัชญาเพื่อชีวิต
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ

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

ปิด
รายวิชา

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

3(3-0-6)

Fundamental Laws for Quality of Life

003132

ไทยกับประชาคมโลก
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน

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

ปิด
รายวิชา

3(3-0-6)

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

Introduction to Computer Information Science

006142

คณิตศาสตร์สาหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ
Mathematics for Life in the Information Age

3(3-0-6)

006143

ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
Drugs and Chemicals in Daily Life
อาหารและวิถีชวี ติ
Food and Life Style
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว

3(3-0-6)

006144
006145

ปิด
รายวิชา

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

Energy and Technology Around Us

006245

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Science in Daily Life
กลุ่มวิชาบูรณาการ
005170 พฤติกรรมมนุษย์
Human Behavior

3(3-0-6)

3(3-0-6)

ปิด
รายวิชา
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หมวดวิชาเฉพาะบังคับ
99 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะบังคับ
99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
21 หน่วยกิต
241151 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
241151 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
Calculus I
241152 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
241152 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
Calculus II
241253 แคลคูลัส 3
3(3-0-6) 241253 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
Calculus III
256101 หลักเคมี
4(3-3-8)
242101 หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
Principle of Chemistry
261101 ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
244101 ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics I
Physics I
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตาแหน่งใน 1 และ 2
หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และ
มิ ติ การเคลื่ อ นที่ แ บบหมุ น งานและพลั ง งาน
ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่งใน
กลศาสตร์ ข องอนุ ภ าคแข็ ง เกร็ ง สมบั ติ ข องสสาร
1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุล
กลศาสตร์ ข องของไหล การสั่ น สะเทือ นและเสียง
แรงและกฎการเคลื่อนทีข่ องนิวตัน การเคลื่อนที่แบบ
ระบบของเลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและ
วงกลมและกลศาสตร์ของวัต ถุแข็งเกร็ง โมเมนตัม
ระบบก๊า ซอุด มคติ เทอร์โมไดนามิ ก ส์ และกลจักร
และการชน งาน พลังงาน และกฎการอนุรักษ์ในวิชา
ความร้อน ทฤษฎีจลน์
ฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและ
Transitional of motion in 1 dimension and 2
การสั่ น เสี ย งและการได้ ยิ น แสง สมบั ติ ข องแสง
dimensions, rotating motion, work and energy,
ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ
mechanics of rigid body, properties of matter, fluid
ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้อ ของ
mechanics, vibration and sound, lens system, wave
เทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ ทฤษฎี จ ลน์ ข องก๊ า ซ และ
theory of light, heat and ideal gas,
เครื่องยนต์ความร้อน
thermodynamics, heat engine and kinetic theory
Physical measurement units, scalar and
vector quantities, motion under acceleration in 1
dimension, motion under gravity field, force
equilibrium and Newton’s law of motion, circular
motion and rigid-body mechanics, momentum and
collision, work energy and conservation law in
physics, properties of matter, fluid mechanics,
wave and vibration, sound and hearing, light,
properties of light, lens and vision, heat and
temperature, ideal gas system, state equation and
4 rules of thermodynamics, kinetic theory of gases
and heat engines

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา
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261102

ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics II
ไฟฟ้า สถิต ประจุไฟฟ้า และสนามไฟฟ้า กฎ
ของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์
แม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวนาแม่เหล็กและกฏของฟา
ราเดย์ การเหนี่ยวนา การสั่นทางแม่เหล็กไฟฟ้าและ
วงจรไฟฟ้ า กระแสสลั บ สนามแม่ เ หล็ ก เนื่ อ งจาก
กระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง วงจรและอิเล็กทรอนิกส์
พื้นฐาน ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตรังสีและ
นิวเคลียส กาเนิดทฤษฎีควอนตัม คลื่นและอนุภาค
Electrostatic, electric charge and electric
field, Gauss’s Law, electric potential, directed
current and magnetic instruments, induced
magnetic and Faraday’s Law, inductance,
magnetic resonance and alternating current circuit,
magnetic field by varied current in a circuit, the
basic circuit and fundamental of electronics, special
relativity, radioactive and nucleus, the beginning of
quantum theory, wave and particle

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
3 หน่วยกิต
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
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ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics II
ไฟฟ้ า สถิ ต ประจุ ไ ฟฟ้ า และแรงทางไฟฟ้ า
เวกเตอร์ส นามไฟฟ้า จากประจุไฟฟ้า บนตั วนาแบบ
ต่างๆ การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า
ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและ
ความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็ก
แ ล ะ แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด ส น า ม แ ม่ เ ห ล็ ก เ ว ก เ ต อ ร์
สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎ
ของบิโอซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวนา
แม่ เ หล็ ก และกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ ย วน า
แ ห ล่ ง ก าเ นิ ด ไ ฟฟ้ าก ร ะ แ ส ส ลั บ ว ง จ ร ไ ฟฟ้ า
กระแสสลับ RLC ทฤษฎีสัมพันธภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่
ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นิวเคลียร์
Electrostatic, charges and electrical force,
vector of electrical field from charges on various
conductors, electrical field from Gauss’s law,
potential, capacitance and dielectric materials,
current and resistance, direct current circuits,
magnet and source of magnetic field, vector of
magnetic field from charge motions, Bio-Savart’s
law and Ampere’s law, magnetic inductance and
Faraday’s law, inductance, source of alternative
current, alternative current RLC curcuits, relativity
theory, modern physics, quantum physics, atomic
physics and nuclear physics
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา
3 หน่วยกิต

สาระที่
ปรับปรุง

244102

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
31 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
28 หน่วยกิต
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Programming
Computer Programming
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
Engineering Drawing
การเขียนตั วอัก ษร การฉายภาพออโธกราฟ
การเขียนตั วอัก ษร การฉายภาพออโธกราฟ
ฟิ ก ส์ การเขี ย นภาพออโธกราฟฟิ ก ส์ การเขี ย น
ฟิ ก ส์ การเขี ย นภาพออโธกราฟฟิ ก ส์ การเขี ย น
ภ า พ พิ ก ท อ เ รี ย ล ก า ร บ อ ก ข น า ด แ ล ะค วาม
ภ า พ พิ ก ท อ เ รี ย ล ก า ร บ อ ก ข น า ด แ ล ะ ค ว า ม
คลาดเคลื่อนยิน ยอม การเขียนภาพตั ด การเขียน
คลาดเคลื่อ นยิ น ยอม การเขี ย นภาพตั ด การเขียน
ภาพช่วยและแผ่น คลี่ การสเก็ ต ช์ภ าพด้วยมือ การ
ภาพช่วยและแผ่น คลี่ การสเก็ต ช์ภ าพด้วยมือ การ
เขียนภาพประกอบและการกาหนดรายละเอียด การ

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

คงเดิม

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา
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263101

เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบเบื้องต้น
เฉพาะด้านสาหรับวิศวกรรมแต่ละสาขา
Lettering,
orthographic
projection,
orthographic drawing, pictorial drawing,
dimensioning and tolerancing, section views,
auxiliary views, freehand sketches, detail and
assembly drawings, computer-aided drafting,
basic specialized engineering drawing
สถิตยศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statics
ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุ
คงรูป การวิเคราะห์โครงข้อหมุน การวิเคราะห์แรง
แผ่กระจายบนคาน ความเสียดทาน งานเสมือนและ
เสถียรภาพ จุดเซ็นทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย
Force systems, resultant, equilibrium of a
particle and a rigid body, structural analysis of
trusses, distributed force analysis of beams, friction,
virtual work and stability, centroid, moments of
inertia

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เขียนภาพประกอบและการกาหนดรายละเอียด การ
เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
Lettering,
orthographic
projection,
orthographic drawing, pictorial drawing,
dimensioning and tolerancing, section views,
auxiliary views, freehand sketches, detail and
assembly drawings, computer-aided drafting
263101

263103

263211

กาลังวัสดุ 1
3(3-0-6)
Strength of Materials I
แรงความเค้ น ความเครี ย ด ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุค อัตรา
ส่ ว นปั ว ซง ความเค้ น เนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ การบิ ด
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้น
ในคาน การแอ่นของคาน
Forces, stresses, strains, stresses and strains
relationship, Hooke’s law, Poisson’s ratio, thermal
stresses, torsion, shear and bending moment

สาระที่
ปรับปรุง

263211

สถิตยศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statics
ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุ
คงรูป การวิเคราะห์โครงข้อหมุน การวิเคราะห์แรง
แผ่กระจายบนคาน ความเสียดทาน งานเสมือนและ
เสถี ย รภาพ จุ ด เซ็ น ทรอยด์ โมเมนต์ ค วามเฉื่ อ ย
พลศาสตร์เบือ้ งต้น
Force systems, resultant, equilibrium of a
particle and a rigid body, structural analysis of
trusses, distributed force analysis of beams, friction,
virtual work and stability, centroid, moments of
inertia, introduction to dynamics
เขียนแบบก่อสร้าง
2(1-2-3)
Construction Drawing
ส่ ว นประกอบแบบก่ อ สร้ า ง การอ่ า นแบบ
ก่อสร้าง การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การเขี ย นแบบสถาปั ต ยกรรม การเขี ย นแบบ
โครงสร้าง
Construction
drawing
components,
interpreting construction drawing, drawing using
computer program, architectural drawing, structural
drawing
กาลังวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
แรง ความเค้ น ความเครี ย ด ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุค อัตรา
ส่ ว นปั ว ซง ความเค้ น เนื่ อ งจากอุ ณ หภู มิ แรงบิ ด
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้น
ในคาน การแอ่นของคาน ความเค้นรวม วงกลมของ
มอร์ เงื่อนไขการวิบั ติ เสายาวและเสาสั้น น้าหนั ก
บรรทุกวิกฤติ สูตรของออยเลอร์ การวิบัติของเสา

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา

รายวิชา
ใหม่

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา
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diagrams in beams, stresses in beams, deflection
of beams

263212

263261

กาลังวัสดุ 2
3(3-0-6)
Strength of Materials II
คานค้ ายั น ความเค้ น รวม ความเครี ย ดรวม
วงกลมของมอร์ เงื่อนไขการวิบัติ คานประกอบจาก
วั ส ดุ ต่ า งชนิด เสายาวและเสาสั้ น น้ าหนั ก บรรทุ ก
วิกฤติ สูตรของออยเลอร์ การวิบัติของเสา การต่อ
โครงสร้างด้วยการเชื่อมหรือหมุดย้าและสลักเกลียว
ความเค้นในผนังบาง ศูนย์กลางแรงเฉือน และการ
ไหลของแรงเฉือน
Restrained beams, combined stress,
combined strain, Mohr-circle, failure condition,
composite beam, long and short column, critical
loads, Euler formula, failure of column, connections
of structure using welding, rivet, bolts, thin-walled
pressure, shear center and shear flow
การสารวจ
3(2-3-6)
Surveying
หลักการสารวจ เครื่องมือในงานสารวจ
การทาระดับ การวัดมุมและระยะทางความถูกต้อง
และคลาดเคลื่อนในงานสารวจ การคานวณข้อมู ล
และปรั บ แก้ ค วามคลาดเคลื่ อ น งานโครงข่ า ย
สามเหลี่ยม การหมุนอาซิมุท การสารวจภูมิประเทศ
เส้นชั้นความสูง การทาแผนที่
Principle of surveying, survey
instruments, leveling, angle and distance
measurements, accuracy and errors in survey, data
calculation and error correction, triangulation,
azimuth calculation, topographic survey,
contouring, map plotting

สาระที่
ปรับปรุง

Forces, stresses, strains, stresses and strains
relationship, Hooke’s law, Poisson’s ratio, thermal
stresses, torsion, shear and bending moment
diagrams in beams, stresses in beams, deflection of
beams, combined stress, Mohr’s circle, failure
criterion, long and short column, critical loads, Euler
formula, failure of column

263261

การสารวจ
3(2-3-6)
Surveying
หลั ก การงานส ารวจ เครื่ อ งมื อ ในงานส ารวจ
งานระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม
การวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนใน
งานส ารวจ ความคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมรั บ ได้ การ
ปรับแก้ข้อมูล งานโครงข่ายสามเหลี่ยม การคานวณ
มุมแบริ่งส์และแอทซิมัท งานวงรอบ ระบบพิกัด การ
สารวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ เส้นชั้นความสูง พื้นที่
และปริ ม าตร การเขี ย นแผนที่ ปฏิ บั ติ ง านส ารวจ
พืน้ ฐาน
Principle of surveying, survey instruments,
leveling, principles and applications of theodolites,
distance and direction measurements, errors in
surveying, acceptable error, data correction,
triangulation, bearings and azimuths calculation,
traverse, coordinate systems, topographic
surveying, contour line, area and volume, map
plotting, basic field works

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา
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263271

263302

263362

264101

กลศาสตร์ของไหล
4(3-3-8)
Fluid Mechanics
คุ ณ สมบั ติ ข องของไหล ของไหลสถิต ย์ การ
เคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์ตั ม
และแรงในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง
การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลคงตัว
แบบไม่ ยุ บ ในท่ อ ทางน้ าเปิ ด การวั ด ของไหลและ
เครื่องมือวัด ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาหลักการ
ของกลศาสตร์ของไหล ของไหลสถิตย์ การไหลผ่าน
ท่อและทางน้าเปิด การวัดการไหลในท่อและทางน้า
เปิด
Properties of fluid, fluid statics, fluid flow,
energy equation, momentum and forces in fluid
flow, continuity equation, dimensional and
similitude analysis, steady incompressible flow in
pipes, open channels, flow measurement and
instruments, experiments for studying of fluid
mechanics principle; fluid statics, flow in pipe and
open channel, flow measurement in pipe and open
channel
คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
โยธา
Applied Mathematics in Civil
Engineering
ค่ายฝึกงานสารวจ
1
Survey Camp
หน่วย
(ไม่นอ้ ยกว่า 80 ชม.(
กิต
เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและ
2(1-3-4)
การใช้งาน
Engineering Tools and Operations
ความปลอดภัยในโรงฝึกงาน เครื่องมือวัดและ
เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม วิธีใช้เครื่องมือ
และเครื่ อ งจั ก ร ปฎิ บั ติ ก ารเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ งาน
เ ค รื่ อ ง มื อ ข น า ด เ ล็ ก ที่ ท า ง า น ด้ ว ย มื อ ง า น
เครื่องจักรกล งานเชื่อม และงานโลหะแผ่น
Safety in workshop, measuring instruments
and basic engineering tools, tools and machines
using techniques,basic practices in hand tools,
machines, welding and sheet metal

สาระที่
ปรับปรุง
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263271

263202

ชลศาสตร์
4(3-3-8)
Hydraulics
คุ ณ สมบั ติ ข องของไหล ของไหลสถิ ต ย์ การ
เคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์ตัม
และแรงในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง
การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลคงที่
แบบไม่ ยุ บ ในท่อ ทางน้ าเปิ ด การไหลแบบไม่ ค งที่
การวัดของไหลและเครื่องมือวัด ปฏิบัติการทดลอง
ปรับชื่อ
เพื่อศึกษาหลักการของกลศาสตร์ของไหล ของไหล
วิชา และ
สถิตย์ การไหลผ่านท่อและทางน้าเปิด การวัดการ
ปรับคา
ไหลในท่อและทางน้าเปิด
อธิบาย
Properties of fluid, fluid statics, fluid flow,
รายวิชา
energy equation, momentum and forces in fluid
flow, continuity equation, dimensional and
similitude analysis, steady incompressible flow in
pipes, open channels, unsteady flow, flow
measurement and instruments, experiments for
studying of fluid mechanics principle; fluid statics,
flow in pipe and open channel, flow measurement
in pipe and open channel
คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรม
3(3-0-6)
โยธา
ปรับรหัส
Applied Mathematics in Civil
วิชา
Engineering

263262

ค่ายฝึกงานสารวจ
Survey Camp
(ไม่นอ้ ยกว่า 80 ชม.(

1
หน่วย
กิต

ปรับรหัส
วิชา

ปิด
รายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
264101 วัสดุวิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Materials
Engineering Materials
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า งคุ ณ สมบั ติ
การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งโครงสร้ า ง
กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ของกลุ่มวัสดุที่
คุณสมบั ติ กระบวนการผลิต และการประยุ ก ต์ ใ ช้
สาคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และ
กลุ่มวัสดุที่สาคัญทางวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์
ปรับรหัส
วั ส ดุ ผ ส ม แ ผ น ภู มิ ส ม ดุ ล เ ฟ ส แ ล ะ ก ารแ ป ล
เซรามิกส์ และวัสดุผสม คุณสมบัติทางกลและการ
วิชาและ
ความหมายคุณสมบัติทางกลและความเสียหายของ
ความเสียหายของวัสดุ
คา
วัสดุ
Study of relationship between structures,
อธิบาย
Relationship between structures, properties,
properties, production processes and application of
รายวิชา
production processes and applications of main
main group of engineering materials i.e. metals,
groups of engineering materials, metals, polymers,
polymers, ceramics and composites; mechanical
ceramics and composites, phase equilibrium
properties and materials degradation.
diagrams and their interpretation, mechanical
properties and materials degradation
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
44 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
53 หน่วยกิต
182341 การวางผังเมืองเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
เปิด
Basic Urban Design
รายวิชา
พื้น ฐานความรู้ท างด้า นวิวัฒ นาการของ
เมือง ปั จจัยต่า ง ๆ ที่มี อิท ธิพลต่อการเกิดและการ
เปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของเมือง โครงสร้างทาง
เศรษฐกิจสั ง คม สภาพแวดล้อมของเมืองและภาค
ความสั มพัน ธ์ระหว่า งเมืองและชนบท ขั้น ตอนการ
วางแผนภาคและการวางผังเมือง การออกแบบวาง
ผัง และการพัฒ นาชุ ม ชนเมื อง การใช้ที่ดิน ในเมื อ ง
การจราจรและขนส่ง
263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3(3-0-6)
263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
3(3-0-6)
คงเดิม
Structural Analysis I
Structural Analysis I
263316 คอนกรีตเทคโนโลยี
4(3-3-8)
263216 คอนกรีตเทคโนโลยี
4(3-3-8)
Concrete Technology
Concrete Technology
ประวัติปูนซีเมนต์ประเภทและคุณสมบัติของ
ประวัติ การผลิต สมบัติทางเคมี ประเภทและ
ปู น ซี เ มนต์ ม วลรวมสารผสมเ พิ่ ม คอนกรี ต สด
การทดสอบปูนซีเมนต์ ปฏิกิริยาไฮเดรชัน สมบัติของ
คอนกรีตที่แข็งตัวแล้วคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีต
มวลรวม น้า สารผสมเพิ่ม การผสม การลาเลียงและ
ปรับรหัส
การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตความรู้เบื้องต้นเรื่อง
การอัดแน่นคอนกรีต คอนกรีตสด การบ่มคอนกรีต
วิชาและ
ความทนทานของคอนกรี ต วั ส ดุ ป อซโซลานและ
การทดสอบคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว
ปรับคา
คอนกรีต ก าลั ง สู ง คอนกรีต ชนิด พิเ ศษการทดสอบ
กาลังของคอนกรีต การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
อธิบาย
ตามมาตรฐานสากลความคงทนของโครงสร้ า ง
การควบคุ ม คุ ณ ภาพ คอนกรี ต สมั ย ใหม่ ความรู้
รายวิชา
คอนกรีตเบือ้ งต้น
เบื้องต้นเรื่องวัสดุปอซโซลานและความทนทานของ
History of cement, types and properties of
คอนกรีต และการทดสอบตามมาตรฐานสากล
cement, aggregate, admixture, fresh concrete,
History, manufacturing process, chemical
hardening concrete, mechanical properties of
properties, types and testing of cement, hydration,
concrete, mix design of concrete, introduction to
properties of aggregates, water, admixtures,
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durability concrete, pozzolan materials and high
strength concrete, special types of concrete,
standard testing method, introduction to durability
of concrete structures

263314
263315

263317
263331
263333

263341

การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3(3-0-6)
Structural Analysis II
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
2(1-3-4)
Civil Engineering Materials and
Testing
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-8)
Reinforced Concrete Design
ปฐพีกลศาสตร์
4(3-3-8)
Soil Mechanics
วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-8)
Foundation Engineering
การส ารวจใต้ดิน ก าลั ง แบกทานของฐานราก
การออกแบบฐานรากแผ่ แ ละฐานรากแพ การ
ออกแบบฐานรากเสาเข็ม และฐานรากปล่ อง การ
วิ เ คราะห์ ก ารทรุ ด ตั ว ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ แรงดั น ดิ น
โครงสร้างกันดินและกาแพงกันดินแบบเข็มพืด การ
ปรับปรุงดินเบือ้ งต้น การฝึกหัดออกแบบ
Subsurface investigation, bearing capacity of
foundation, spread and mat foundation design, pile
and caisson foundation design, settlement analysis,
problems of earth pressure, retaining structures
and sheet pile wall, elementary of soil
improvement, design practices

วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6)
Transportation Engineering
องค์ประกอบหลักและลักษณะเฉพาะของระบบ
ขนส่ง การวางแผน การออกแบบและการดาเนินการ
สาหรับการขนส่งทางบก ทางอากาศ ทางน้าและ
ระบบขนส่งแบบต่อเนื่อง หลักการเบือ้ งต้นสาหรับ
การวางแผนการขนส่งระดับเมืองและภูมิภาค
Major components in transportation system,
planning, design and operations for land, air, and
water transportation and continuous transportation

263314
263315

263317
263331
263333

mixing, conveying and compacting concrete, fresh
concrete, curing of concrete, testing of fresh
concrete and hardening concrete, strength of
concrete, mix design, quality control, modern
concrete, introduction to pozzolanic materials and
durability of concrete, and standard testing method
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
3(3-0-6)
Structural Analysis II
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
2(1-3-4)
Civil Engineering Materials and
Testing
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-8)
Reinforced Concrete Design
ปฐพีกลศาสตร์
4(3-3-8)
Soil Mechanics
วิศวกรรมฐานราก
4(3-3-8)
Foundation Engineering
การส ารวจใต้ดิน ก าลั ง แบกทานของฐานราก
การออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากเสาเข็ม การ
วิ เ คราะห์ ก ารทรุ ด ตั ว ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ แรงดั น ดิ น
โครงสร้างกันดินและกาแพงกันดินแบบเข็มพืด การ
ปรับปรุงดินเบื้องต้น การออกแบบฐานรากแพและ
ฐานรากปล่องเบื้องต้น การขุด ดิน แบบเปิ ด จากผิว
และการขุดดินแบบค้ายัน การฝึกหัดออกแบบ
Subsurface investigation, bearing capacity of
foundation, spread and pile foundation design,
settlement analysis, earth pressure problems,
retaining structures and sheet pile walls,
elementary of soil improvement, introduction to mat
and caisson foundation design, open cut and braced
cut, design practices

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา
และ
ย้ายเป็น
วิชาเลือก
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263442

system, fundamental concept for urban and
regional transportation system planning
วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
Highway Engineering
ประวัติความเป็นมาของถนนและพัฒนาการของ
ท า ง ห ล วง ห ลั ก ก ารก ารวาง แ ผนท า ง ห ล ว ง
การจราจร การสารวจเส้นทาง การสารวจดินและ
การทดสอบ การออกแบบทางด้ า นเรขาคณิ ต
หลักการเบื้องต้นในการออกแบบถนนลาดยาง ถนน
คอนกรีต ผิวทาง การระบายน้า การก่อสร้างและ
บารุงรักษา
Historical development of roads and highways,
principal of highway planning, traffic, route survey,
material survey and testing, geometric
design,fundamental concepts for asphalt
pavement, concrete pavement and drainage
design, construction and maintenance of highways

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

263342

263354

263373

สาระที่
ปรับปรุง

วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
Highway Engineering
ประวัติความเป็นมาของถนนและพัฒนาการของ
ทางหลวง การบริ ห ารทางหลวง หลั ก การการ
วางแผนทางหลวง การจราจร การสารวจเส้น ทาง
การส ารวจดิน และการทดสอบ การออกแบบและ
การด าเนิ น การทางด้ า นเรขาคณิ ต การเงิ น และ
ปรับรหัส
เศรษฐศาสตร์ ท างหลวง หลั ก การเบื้ องต้น ในการ
วิชา และ
ออกแบบถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ผิวทาง การ
ปรับคา
ระบายน้า การก่อสร้างและบารุงรักษา
อธิบาย
Historical development of roads and highways,
รายวิชา
highway administration, principal of highway
planning, traffic, route survey, material survey and
testing, geometric design and operation, highway
finance and economic, fundamental concepts for
asphalt pavement, concrete pavement and
drainage design, construction and maintenance of
highways
การประมาณราคาก่อสร้าง
2(1-2-3)
Construction Cost Estimation
หลั ก การประมาณราคา การประมาณราคา
เบื้องต้น การประมาณราคาโดยละเอียด การถอด
ปริ ม าณงานส าหรั บ งานดิ น งานโครงสร้ า ง งาน
สถาปั ต ยกรรม งานระบบไฟฟ้ า และสุ ข าภิ บ าล
รายวิชา
มาตรฐานการวัด ปริม าณงาน การวิเ คราะห์อัต รา
ใหม่
ผลผลิต บัญชีปริมาณวัสดุ
Concept of cost estimation, preliminary cost
estimation, detail cost estimation, quantities take off
for earthwork, structural work, architectural work,
electrical and sanitary work, standard method of
measurement, productivity analysis, bill of quantity
หลักอุทกวิทยา
3(3-0-6)
Principle of Hydrology
ปรับคา
อุทกวิทยาเบือ้ งต้น วัฏจักรของน้า ภูมิอากาศกับ อธิบาย
อุทกวิทยา น้าจากอากาศและน้าฝน การดักและการ รายวิชา
กักขังบนผิวดิน การระเหย การคายน้า และการคาย และย้าย
ระเหย การซึมลงสู่ดิน น้าท่าและการวัดน้าท่า ไฮโดร เป็นวิชา
กราฟ กราฟหนึ่งหน่วยน้าท่า การเคลื่อนตัวของน้า บังคับ
ห ล า ก ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว า ม ถี่ ข อ ง น้ า ห ล า ก
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263391

263418

263452

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 4(3-3-8)
Design of Timber and Steel
Structures
การบริหารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
หลักการบริหารและจัดการงานก่อสร้าง
กระบวนการก่อสร้าง รูปแบบสัญญาและโครงสร้าง
องค์กร การวางผัง การวางแผนการดาเนินงาน การ
จัด การด้า นวัต ถุดิบ และทรัพยากร การตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน เทคนิคที่ใช้ในการ
วางแผนและตรวจสอบการดาเนินงาน เพิร์ท ซีพเี อ็ม
การบริหารด้านการเงินที่ใช้ในงานก่อสร้าง ความ
ปลอดภั ย การควบคุ ม คุ ณ ภาพ การประยุ ก ต์ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ในการบริหารงานก่อสร้าง
Concepts of construction management,
construction process, contracts and organization,
planning, scheduling, material and resource
management, project control, technics for planning
and control; PERT, CPM, financial management for
construction, safety, quality control, computer
applications for construction management

263318

263452

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งน้ าฝนและน้ าท่ า น้ าใต้ ดิ น
เบื้องต้น การตกตะกอนในทางน้า ความน่าจะเป็นใน
งานอุทกวิทยา การประยุกต์ใช้อุทกวิทยา
Preliminary hydrological, water cycle, weather
and hydrology, precipitation and rainfall,
interception and depression storage, evaporation,
transpiration, evapotranspiration, infiltration, stream
flow and its measurement, hydrograph, unit
hydrograph, flood routing, flood-frequency
analysis, rainfall-runoff relationship, elementary of
groundwater, sediment in flow channel, probability
in hydrology, applications of hydrology
การฝึกงาน
3
Professional Training
)ไม้น้อยกว่า
240 ชัวโมง(

สาระที่
ปรับปรุง

ย้ายมา
จากวิชา
หมวด
วิชาไม่
นับหน่วย
กิต

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 4(3-3-8)
ปรับรหัส
Design of Timber and Steel
วิชา
Structures
การบริหารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Management
การจัดทาและส่งมอบโครงการ องค์กรใน
งานก่ อ สร้ า ง การวางผั ง โครงการ การวางแผน
โครงการ เทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ เครื่องจักรกล
ในงานก่อสร้าง สายงานวิกฤติ )ซีพีเอ็ม( การจัดการ
ทรั พ ยากร การตรวจวั ด ความก้ า วหน้ า ความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง ระบบคุณภาพ
Project delivery systems, project
ปรับคา
organization, site layout, project planning, modern
อธิบาย
construction technology, construction equipment,
รายวิชา
Critical Path Method (CPM), resource management,
progress measurement, construction safety, quality
system
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263475

263492
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กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับ
2(1-2-3)
วิศวกรโยธา
Laws and Ethics for Civil Engineers
กฎหมาย พระราชบัญญัติ และกฎกระทรวงที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การก่ อ สร้ า ง การตรวจสอบอาคาร
เ บื้ อ ง ต้ น จ ร ร ย า บ ร ร ณ ส า ห รั บ วิ ศ ว ก ร โ ย ธ า
กรณีศึกษา ผลกระทบอันเนื่องจากการผิดกฎหมาย
และจรรยาบรรณ
Laws and regulations involved in construction,
introduction to building inspection, ethics for civil
engineers, case studies, effects due to ignorance of
laws and ethics
วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
การประยุกต์หลักการของของไหลเพื่อออกแบบ
และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมชล
ศาสตร์ การวิ เ คราะห์ ร ะบบท่ อ แรงน้ ากระแทก
เครื่องสูบน้าและกังหันน้า การไหลในทางน้าเปิด อ่าง
เก็ บ น้ า เขื่ อ นและฝาย ทางระบายน้ าล้ น อาคาร
ประกอบต่ า งๆของเขื่ อ นและระบบชลประทาน
แบบจาลองชลศาสตร์และการจัดการน้าท่วม
Application of fluid mechanics for design and
operating in hydraulic engineering, pipe system
analysis, water hammer, pump and turbine, open
channel flow, reservoir, dam and weir, spillway,
hydraulic structure of dam and irrigation system,
hydraulic model and flood management

263453

โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
2(0-6-3)
Civil Engineering Project
การจั ด ท าโครงงานในหั ว ข้ อ ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ
งานวิจัย ปั ญ หาในการปฏิ บั ติง าน หรือการพัฒ นา
เทคโนโลยีทางด้า นวิศวกรรมโยธาภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ป รึก ษา การน าเสนอโครงงาน การ
จัดทารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน
Conducting an individual project on interesting
topic of research, practical problem or technology
developing in the area of civil engineering under
supervision of teaching staffs, project oral
presentation, a complete report of project

263494

263475

สาระที่
ปรับปรุง

กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับ
2(1-2-3)
วิศวกรโยธา
Laws and Ethics for Civil Engineers
พระราชบัญญัติวิศวกร พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร กฎหมายการวางผัง เมืองและสิ่ง แวดล้ อ ม
ปรับคา
ส าหรั บ วิ ศ วกรโยธา กฎหมายส าหรั บ การพั ฒ นา
อธิบาย
อสังหาริมทรัพย์ จรรยาบรรณสาหรับ วิศวกรโยธา
รายวิชา
กรณีศกึ ษา
Engineering act, building control act, urban planning
and environmental laws for civil engineers, law for
real estate development, ethics for civil engineers,
case studies
วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulic Engineering
การประยุกต์หลักการของของไหลเพื่อออกแบบ
และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมชล
ศาสตร์ การวิเคราะห์ระบบท่อ แรงน้ากระแทกเครือ่ ง
สู บ น้ าและกั ง หั น น้ า การไหลในทางน้ าเปิ ด การ
ออกแบบอ่างเก็บน้า เขื่อนและฝาย ทางระบายน้าล้น
อาคารประกอบต่างๆของเขื่อนและระบบชลประทาน ปรับคา
แบบจาลองชลศาสตร์และการจัดการน้าท่วม ระบบ อธิบาย
รายวิชา
ระบายน้า
Application of fluid mechanics for design and
operating in hydraulic engineering, pipe system
analysis, water hammer, pump and turbine, open
channel flow, design of reservoir, dam and weir,
spillway, hydraulic structure of dam and irrigation
system, hydraulic model and flood management,
drainage system
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
1(0-3-2)
Civil Engineering Project I
จัดทาโครงร่างโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับ
ปรับรหัส
งานวิจัย ปั ญ หาในการปฏิ บั ติง าน หรือการพัฒ นา
วิชา
เทคโนโลยี ท างด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา ศึ ก ษาค้ น คว้า
หน่วยกิต
ผลงานทางวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การ
และ
นาเสนอโครงร่าง
ปรับคา
Conducting proposal of individual project on
อธิบาย
interesting topic, practical problem or technology
รายวิชา
developing in the area of civil engineering, literature
review related on selected project, proposal
presentation
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วิชาเฉพาะเลือก
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง
263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(2-2-5)
Prestressed Concrete Design
263420 การออกแบบอาคาร
3(2-2-5)
Building Design
263421 พฤติกรรมทางกลศาสตร์ของวัสดุ
3(3-0-6)
Mechanical Behavior of Materials
โครงสร้า งและการเปลี่ยนแปลงรูป ร่า งของ
วั ส ดุ วั ส ดุ ใ นงานวิ ศ วกรรม ความสั ม พั น ธ์ แ ละ
พฤติกรรมของความเค้นและความเครียด พฤติกรรม
ช่วงอิลาสติกและพลาสติกของวัสดุ การคราก การ
แตกร้าว การล้าและการคืบของวัสดุ
Structure and deformation of material,
engineering materials, relationships and behavior of
stress and strain, elastic and plastic behavior of
materials, yielding, cracking, fatigue and creep of
materials
263422 วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม 3(2-2-5)
โยธา
Finite Element Method in Civil
Engineering
หลั ก การทั่ วไปของวิ ธีไ ฟไนต์เ อลิ เ มนต์ การ
วิเคราะห์ปัญหามิตเิ ดียว การวิเคราะห์ความเค้นและ
ความเครียดระนาบ การวิเคราะห์โครงข้ อหมุน คาน
และโครงข้อแข็ง การใช้ไอโซพาราเมตริกซ์เอลิเมนต์
สาหรับปัญหาสองมิติ วิธีการถ่วงน้าหนักเศษตกค้าง
การอินทิเกรตและฟังก์ชั่นการประมาณภายในเอลิ
เมนต์เมตริกซ์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง

โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
2(0-6-3)
Civil Engineering Project II
การจั ด ท าโครงงานในหั ว ข้ อ ที่ ส นใจเกี่ ย วกั บ
งานวิจัย ปั ญ หาในการปฏิ บั ติง าน หรือการพัฒ นา
เทคโนโลยี ท างด้ า นวิ ศ วกรรมโยธา การน าเสนอ
โครงงาน การจั ด ท ารายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ ข อง
โครงงาน
Conducting an individual project on interesting
topic of research, practical problem or technology
developing in the area of civil engineering,project
oral presentation, a complete report of project
วิชาเฉพาะเลือก
12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง
263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(2-2-5)
Prestressed Concrete Design
263420 การออกแบบอาคาร
3(2-2-5)
Building Design

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา
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263423

263424

263425

Fundamental of finite element method, onedimensional problem analysis, plane stress and
plane strain problems analysis, truss, beam and
frame analysis, iso-parametric elements for twodimensional problem, weighted residual method,
integration and approximated function in element
matrix, computer programming for structural
analysis
พลศาสตร์ของโครงสร้างเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Structural Dynamics
พลศาสตร์ข องโครงสร้า งที่มีระดั บ ขั้น ความ
เสรีเดียวและความเสรีหลายขั้น การสั่นแบบฮาร์โม
นิค การสั่นแบบอิสระและแบบบั งคับ เครื่องมือวัด
การสั่ น สะเทื อ น สเปคตรั ม การตอบสนองของ
โครงสร้ า ง การวิ เ คราะห์ ร ะบบด้ ว ยวิ ธี เ ชิ ง ตั ว เลข
วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบือ้ งต้น
Dynamic of single-degree-of-freedom and
multi-degree-of-freedom structures, harmonic
vibrations, free and force vibrations, vibration
measurement instruments, response spectrum of
structures, system analysis by numerical method,
fundamental of earthquake engineering
โครงสร้างคอนกรีตหล่อสาเร็จรูป
3(3-0-6)
Precast Concrete Structures
บทบาทและความส าคั ญ ของโครงสร้ า ง
คอนกรี ต หล่ อ ส าเร็ จ รู ป วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นโครงสร้ า ง
สาเร็จรูปการวิเคราะห์โครงสร้างสาเร็จรูปพื้นคอนก
รีตสาเร็จรูปคานคอนกรีตสาเร็จรูปเสาและผนังรับ
แรงเฉือนไดอะแฟรมของพื้นทางราบจุดต่อและการ
ต่อเชื่อมการเชื่อมต่อระหว่างคานและเสาการโยงยึด
ในโครงสร้างคอนกรีตหล่อสาเร็จรูป
Role and important of precast concrete
structures, materials used in precast structures,
precast frame analysis, precast concrete floors,
precast concrete beams, columns and shear walls,
horizontal floor diaphragms, joints and connections,
beam and column connections, ties in precast
concrete structures
ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต 3(3-0-6)
Durability of Concrete Structures

สาระที่
ปรับปรุง
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ปิด
รายวิชา

ปิด
รายวิชา

263425

ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต
Durability of Concrete Structures

3(3-0-6)
คงเดิม
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263455

263456

263457

วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Earthquake
Engineering
พลศาสตร์ของโครงสร้างที่มีระดับขั้นความเสรี
เดียวและความเสรีหลายขั้น รูปร่างและความถี่การ
สั่ น ธรรมชาติ ข องโครงสร้ า ง เครื่ อ งมื อ วั ด การ
สั่นสะเทือน สเปคตรัมการตอบสนอง การวิเคราะห์
โครงสร้ า งด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ หลั ก การ
ออกแบบรับแรงแผ่นดินไหว
Dynamics of single-degree-of-freedom and
multi-degree-of-freedom structures, natural
mode shapes and frequencies of structures,
vibration measurement instruments, response
spectrum, structural analysis using computer
program, fundamental of seismic design
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Real Estate Development
ผู้ ที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การศึ ก ษา
หลักการและความเป็นไปได้ มุมมองทางการตลาด
บทบาทของภาครั ฐ ขั้ น ตอนส าหรั บ การอนุ มั ติ
โครงการ การกู้เ งิน ของโครงการ สั ญ ญาและการ
ก่อสร้าง การจัดการที่ดินและการขาย
Key stakeholder, conceptual and feasibility
studies, market perspectives, the public roles, steps
for project approval, project finance, contracting
and construction, property management and sales
การจัดการผลิตภาพและคุณภาพใน 3(3-0-6)
งานก่อสร้าง
Productivity and Quality
Management in Construction
ผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง วิธีการวัด
และวิ เ คราะห์ผ ลิ ต ภาพและคุณ ภาพ เทคนิ ค การ
บันทึกและวิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงานก่อสร้ าง
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง
การควบคุมผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง
Construction productivity and quality,
measurement and analysis of construction
productivity and quality, collect and analyze data
techniques in construction operations, construction
productivity and quality control
ธุรกิจก่อสร้าง
3(3-0-6)

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่
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263458

263493

Construction Business
องค์ ก รธุ ร กิ จ ก่ อ สร้ า ง นวั ต กรรมในธุ ร กิ จ
ก่อสร้าง การเตรียมเอกสารประกวดราคา สัญญา
งานก่ อ สร้ า ง หลั ก การเศรษฐศาสตร์ วิ ศ วกรรม
หลั ก การของมู ล ค่ า เที ย บเท่ า การเปรี ย บเที ย บ
ทางเลือกในการลงทุน การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ การจัดการทางการเงิน
Construction
business
organization,
construction innovation in construction business,
principle of engineering economics, concept of
equivalence, investment alternative comparison,
project feasibility study, financial management
วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง
3(3-0-6)
Material and Construction
Technology
นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง
สาหรับงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบ
ไฟฟ้ า งานระบบเครื่ อ งกล เครื่ อ งจั ก รเพื่ อ งาน
ก่อสร้าง กรณีศกึ ษาจากโครงการก่อสร้างจริง
Construction material innovation, construction
technologies for structural work, architectural work,
mechanical work and electrical work, construction
equipment, case study from construction project
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering

กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและปฐพี
กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและการทาง
263334 ธรณีวศิ วกรรม
2(1-2-3)
Engineering Geology
คุณสมบัติทางกายภาพของแร่และหินระยะเวลา
ทางธรณีวทิ ยาการลาดับอายุของชั้นหินขบวนการกัด
กร่อนแผนที่ทางธรณีวิทยาการแปลแผนที่ทางธรณี
วิ ท ยาการส ารวจสภาพธรณี วิ ท ยาของแหล่ ง วั ส ดุ
ก่อสร้า งสภาพธรณีวิท ยาของบริเ วณสั นเขื่อนและ
อ่างเก็บน้าสภาพธรณีวทิ ยาสาหรับเส้นทางคมนาคม
Physical properties of minerals and rocks,
geological time, datings of rocks, erosion processes,
geology of Thailand, geological maps, geological
map inter pretations, geological explorations for

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

ย้ายจาก
กลุ่ม
วิชาสห
วิชา

ปิด
รายวิชา
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263435
263436

263443
263444

construction materials, geology of dams and
reservoirs, geology of roads
การปรับปรุงดินเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Soil Improvement
ทฤษฎีปฐพีกลศาสตร์เบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Theoretical Soil
Mechanic
หลักการของความเค้นและความเครียด ความ
เค้ น และความเครี ย ดหลั ก ตั ว แปรความเค้ น ไม่
แปรเปลี่ยน ระนาบความเค้น ระนาบความเครียด
พฤติ ก รรมดิ น สภาพอิ ล าสติ ก ในปฐพี ก ลศาสตร์
ทฤษฎีพลาสติกซิตี แบบจาลองดินเบื้องต้น ทฤษฎี
สถานะวิกฤติเบือ้ งต้น
Stress and strain concepts, principle stresses
and strains, stress invariant, plane stress, plane
strain, soil behaviour, elasticity in soil mechanics,
theories of plasticity, basic of soil model,
introduction to critical state theory
วัสดุการทาง
3(2-2-5)
Highway Materials
วิศวกรรมจราจร
3(3-0-6)
Traffic Engineering
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก ข อ ง ก า ร จ ร า จ ร
ลั ก ษณะเฉพาะของการจราจร ความเร็ว ปริม าณ
การจราจร ความเร็วและความล่าช้าในการเดินทาง
ที่ จ อ ด ท ฤ ษ ฎี เ บื้ อ ง ต้ น ข อ ง ก ร ะ แ ส จ ร า จ ร
องค์ประกอบพื้นฐานสาหรับการออกแบบถนน การ
ออกแบบทางแยกและระบบควบคุมทางแยก
Various components in traffic, traffic
characteristics, speeds, volumes, travel times and
delays, parking, basic theory of traffic flows, basic
elements for roadways design, intersections and
controls design

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

263435

การปรับปรุงดินเบือ้ งต้น
Introduction to Soil Improvement

3(3-0-6)

คงเดิม

ปิด
รายวิชา

263443

วัสดุการทาง
Highway Materials

3(2-2-5)

คงเดิม

ปิด
รายวิชา

263441

วิศวกรรมขนส่ง
3(3-0-6) ปรับรหัส
Transportation Engineering
วิชา
องค์ประกอบหลักและลักษณะเฉพาะของระบบ ปรับคา
ขนส่ง การวางแผน การออกแบบและประเมินระบบ อธิบาย
การขนส่ง การจาลองการขนส่ง การขนส่ง ทางน้า รายวิชา
และ
การขนส่งทางท่อ การขนส่งทางถนน การขนส่งทาง
ราง การขนส่งทางอากาศ ระบบขนส่งแบบต่อเนื่อง ย้ายเป็น
วิชาเลือก
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263445

การออกแบบผิวทาง
Pavement Design

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

3(2-2-5)

263445
263456

263463
263464

263493

สาระที่
ปรับปรุง

หลักการเบือ้ งต้นสาหรับการวางแผนการขนส่งระดับ
เมืองและภูมิภาค
Major components in transportation system,
planning, design and evaluation of transportation
systems, transportation models, water
transportation, pipeline transportation, road
transportation, railway transportation, air
transportation, continuous transportation system,
fundamental concept for urban and regional
transportation system planning
การออกแบบผิวทาง
3(2-2-5)
คงเดิม
Pavement Design
การจัดการผลิตภาพและคุณภาพใน 3(3-0-6)
งานก่อสร้าง
Productivity and Quality
Management in Construction
ผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง วิธีการวัด
และวิ เ คราะห์ผ ลิ ต ภาพและคุณ ภาพ เทคนิ ค การ
บันทึกและวิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงานก่อสร้าง รายวิชา
ใหม่
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง
การควบคุมผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง
Construction productivity and quality,
measurement and analysis of construction
productivity and quality, collect and analyze data
techniques in construction operations, construction
productivity and quality control
การสารวจเส้นทาง
3(2-2-5)
Route Surveying
ย้ายจาก
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับ 3(2-2-5)
กลุ่มวิชา
วิศวกรรม
วิศวกรรมโยธา
สารวจ
Geographic Information System for
Civil Engineering
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5) ย้ายจาก
Selected Topics in Civil Engineering
กลุ่ม
วิชาสห
วิชา
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างและสารวจ
263351 วิศวกรรมการจัดการ
3)3-0-6(
Engineering Management
ห ลั ก ก า ร บ ริ ห า ร ง า น วิ ธี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างาน มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ แ ละการ
ทางานร่วมกับผู้อ่ืน การจัดการด้านความปลอดภัย
กฎหมายด้านการค้า เศรษฐศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
หลักการเงิน หลักการตลาด การบริหารโครงการ
Concepts of management, methods of
improving work efficiency, work relations safety
management, commercial law, engineering
economics, finance, marketing, project
management
263454 วิธีการก่อสร้างและการประมาณราคา
3(2-2-5)

สาระที่
ปรับปรุง
ปิดกลุ่ม

ปิด
รายวิชา

Construction Methods and Cost Estimation

263363

263464

263465

วิธีการก่อสร้างบ้านพักอาศัย อาคารขนาดใหญ่
ถนน และสะพานหลั กการประมาณราคาก่อสร้าง
รายการประกอบแบบ องค์ ป ระกอบของราคา
ก่อสร้าง ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม วิธีการ
ประมาณราคาแบบขั้นต้น และแบบละเอียด ปริมาณ
ทรั พ ยากรที่ ใ ช้ ใ นงานก่ อ สร้ า งราคาต่ อ หน่ ว ยของ
ทรัพยากร
Methods to construct resident building, large
scale building, road, and bridge, principle in
construction cost estimation,specifications, cost
components, direct cost and indirect cost,
conceptual and detailed cost estimation, quantity of
resourses used in construction, unit cost of
resourses
การสารวจแนวทาง
3(2-2-5)
Route Surveying

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับ
วิศวกรรมโยธา
Geographic Information System for
Civil Engineering
การสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ
Photogrammetric Surveying

3(2-2-5)

3(2-2-5)

ปิด
รายวิชา

ย้ายไป
กลุ่มวิชา
วิศวกรรม
การทาง
ย้ายไป
กลุ่มวิชา
วิศวกรรม
การทาง
และ
วิศวกรรม
ทรัพยากร
น้า
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กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้าและสุขาภิบาล

263373

263374

หลักอุทกวิทยา
3(3-0-6)
Principle of Hydrology
วัฏจักรของน้า อุทกวิทยาเบือ้ งต้น การวิเคราะห์
ความถี่ของน้าหลาก น้าฝน การระเหยและการคาย
น้า การสูญหายของน้าผิวดินและการซึม น้าท่า การ
วัด น้าท่า ไฮโดรกราฟ กราฟหนึ่ง หน่วยน้าท่า การ
เคลื่อนตัวของน้าหลาก ความสัมพันธ์ระหว่างน้าฝน
และน้าท่า น้าใต้ดินเบือ้ งต้นการตกตะกอนในทางน้า
Water cycle, introduction to hydrology, floodfrequency analysis, precipitation, evaporation and
transpiration, losses in surface water and
infiltration, streamflow, streamflow measurement,
hydrograph, unit hydrograph, flood routing,
rainfall-runoff relationship, elementary of
groundwater, sediment in flow channel
วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6)
Water Supply and Sanitary
Engineering

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้า
263456 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพใน 3(3-0-6)
งานก่อสร้าง
Productivity and Quality
Management in Construction
ผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง วิธีการวัด
และวิ เ คราะห์ผ ลิ ต ภาพและคุณ ภาพ เทคนิ ค การ
บันทึกและวิเคราะห์ขั้นตอนการดาเนินงานก่อสร้าง รายวิชา
ใหม่
เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง
การควบคุมผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง
Construction productivity and quality,
measurement and analysis of construction
productivity and quality, collect and analyze data
techniques in construction operations, construction
productivity and quality control
263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับ 3(2-2-5)
วิศวกรรมโยธา
ย้ายจาก
Geographic Information System for
กลุ่ม
วิ
ศ
วกรรม
Civil Engineering
สารวจ
263465 การสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ 3(2-2-5)
Photogrammetric Surveying

ย้ายเป็น
วิชา
บังคับ

263474

วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary
Engineering

3(3-0-6)
คงเดิม

112
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
263476

263477

วิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
Water Resources Engineering
ก า ร ว า ง แ ผ น แ ล ะก าร วิ เ ค ร า ะ ห์ ร ะบ บ
ทรัพยากรแหล่งน้า การจัดการลุ่มน้า ความต้องการ
ใช้น้า สมดุ ล ย์ข องน้า การตกตะกอน การกัด เซาะ
ในทางน้าและการป้องกัน การออกแบบอาคารเก็บ
กักน้าและอาคารชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้าใต้
ผิวดินการจัดการน้าแบบบูรณาการ
Water resources system planning and
analysis, watershed management, water demand,
water balance, sedimentation, erosion in water
channel and protection, storage and hydraulic
structure design, ground water development,
integrated water management

วิศวกรรมและการออกแบบระบบ
3(2-2-5)
ประปาภายในอาคาร
Water Supply Engineering and
Design in Building
การออกแบบระบบท่อประปา การออกแบบ
ระบบผลิตน้าประปา การวางแผนระบบท่อภายใน
อาคาร การออกแบบระบบประปาและอุ ป กรณ์
การเพิ่มความดันของน้าในระบบท่อ การออกแบบ
ระบบท่อระบายน้า อุปกรณ์และวัสดุของระบบท่อ
การตรวจสอบ ทดสอบและการบารุงรักษาระบบท่อ
ภายในอาคาร
Water distribution system design, water
treatment plant design, building piping planning,
water supply and equipment design, pressure
increasing in the piping system, water drainage
piping system design, equipment and material of
piping system, checking, testing and maintenance
of building sanitary system

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
263476

วิศวกรรมทรัพยากรน้า
3(3-0-6)
Water Resources Engineering
แนวคิดในการวางแผนและการวิเคราะห์ระบบ
ทรัพยากรแหล่ง น้า การวิเ คราะห์ร ะบบทรัพยากร
แหล่ ง น้ าโดยแบบจ าลอง การวางแผนโครงการ
พัฒ นาทรัพยากรน้า การก่อสร้า งโครงการพัฒ นา
ทรัพยากรน้า การประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากร
น้าทางด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ การจัดการ
ลุ่มน้า การจัดการน้าในลุ่มน้าด้วยแบบจาลอง การ
จัด การและการด าเนิน งานน้าในเขื่ อน โค้ง กฏการ
ปฏิ บั ติ ง านอ่ า งเก็ บ น้ า กรณี ศึ ก ษาวิ ศ วกรรม
ทรัพยากรน้า
Concept of water resources system planning
and analysis, water resources system analysis by
modeling, planning of water resources development
projects, construction of water resources
development project, evaluation of water resources
development project by engineering and eccomic
analysis, watershed management, water
management on basin systems by modeling,
reservoir operation and menagement, reservoir rule
curves, case studies of water resources engineering

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา

ปิด
รายวิชา
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263478

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

วิศวกรรมการระบายน้า
3(3-0-6)
Drainage Engineering
การวั ด และการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระบายน้ า
ทฤษฎี ก ารระบายน้ าบนผิ ว ดิ น -ใต้ ดิ น และการ
ออกแบบระบบ โครงข่า ยระบบระบายน้า ปั ญ หา
และการแก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้า
Drainage data measurement and analysis,
surface and sub-surface water drainage theory
and system design, drainage network system,
drainage system problems and improvement

263478

263479

263493

กลุ่มวิชาสหวิชา
263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
Selected Topics in Civil Engineering

3(2-2-5)

วิศวกรรมการระบายน้า
3(3-0-6)
Drainage Engineering
หลั ก การและความส าคัญ ของการระบายน้า
การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลระบายน้า อัตราการ
ไหล ปริ ม าณฝนและและน้ าหลาก แบบจ าลอง
น้าฝน-น้าท่า ปริมาณน้าสาหรับการออกแบบ ทฤษฎี
การระบายน้ าบนผิ ว ดิ น -ใต้ ดิ น และการออกแบบ
ระบบ โครงข่ า ยระบบระบายน้ า ปั ญ หาและการ
แก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้า
Principle and importance of drainage, drainage
data measurement and analysis, discharge, rainfall
and runoff, rainfall-runoff model, design discharge,
surface and sub-surface water drainage theory
and system design, drainage network system,
drainage system problems and improvement
วิศวกรรมชลประทาน
3(3-0-6)
Irrigation Engineering
หลั ก การชลประทาน หลั ก ฟิสิก ส์ข องน้าในดิน
ความต้องการน้าของพืชและปริมาณน้าชลประทาน
เวลาในการให้น้า วิธีการให้นาชลประทานต่
้
าง ๆ การ
วางแผน การออกแบบ และการพั ฒ นาระบบ
ชลประทาน การส่งน้าและการบารุงรักษาโครงสร้าง
ในระบบส่ง น้าชลประทาน การบริห ารและจัด การ
โครงการชลประทาน
Principle of irrigation, soil water physics, crop
water requirement and irrgation requirement,
irrigation scheduling, methods of irrigation,
planning, design and developing irrigation system,
operation and maintenance of infrastructure for the
irrigation systems, administration and management
of irrigation project
หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา
3(2-2-5)
Selected Topics in Civil Engineering

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา

รายวิชา
ใหม่

ย้ายจาก
กลุ่ม
วิชาสห
วิชา
ปิดกลุ่ม
กระจาย
ไปตาม
กลุ่มวิชา
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อาสาพัฒนาชุมชนสาหรับวิศวกร
3(2-3-6)
Community Development
Voluntary for Engineers
จิ ต อาสาเพื่ อชุ ม ชน วิ ศ วกรรมอาสา หั ว ข้อที่
น่ า สนใจในการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
บริการวิชาการ และกิจกรรมนิสิต การพัฒนาและ
การจัดการโครงการ การวิเคราะห์สวอต การประชุม
วางแผนโครงการแบบซ็อฟ ตารางโทว วงจรเด็มมิ่ง
งานวิศวกรรมพื้นฐานเพื่อกิจกรรมอาสา พืน้ ฐานงาน
ก่อสร้าง งานไฟฟ้าพืน้ ฐาน พืน้ ฐานทางด้านระบบท่อ
ประปาและปั๊มน้า การเขียนรายงานและการนาเสนอ
โครงการ
Voluntary mind for community, engineering
voluntary, interesting topics in arts and culture
preservation, academic services and student
activities, project development and management;
SWOT analysis, ZOPP approach, TOWS matrix,
Deming cycle, basic engineering works for
voluntary; basic construction,basic electrical works,
basic plumbing and pumps, project reports and
presentation
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
263391 การฝึกงาน
6
Professional Training

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

275200

ปิด
รายวิชา

ย้ายไป
หมวด
วิชา
บังคับ
เฉพาะ
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3)3-0-6(
Fundamental English
005171 ชีวติ และสุขภาพ
3(3-0-6)
Life and Health
241151
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
242101 หลักเคมี
4(3-3-8)
Principle of Chemistry
244101 ฟิสิกส์ 1
4(3-3-8)
Physics I
261101 เขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
Engineering Drawing
รวม
20 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
3(3-0-6)
Developmental English
003134* อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
Civilization and Indigenous
003136* Wisdom
3(2-2-5)
พะเยาศึกษา
Phayao Studies
004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย
1(0-2-1)
Personal Hygiene Course
005173 ทักษะชีวติ
2(1-2-3)
Life Skills
241152 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
244102 ฟิสิกส์ 2
4(3-3-8)
Physics II
263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Engineering Statics
264101 เครื่องมือพื้นฐานทางวิศวกรรม
2(1-3-4)
และการใช้งาน
Engineering Tools and
Operations
รวม
21 หน่วยกิต
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

001101
001102
241151
242101
244101
261101

001103
004101

004201
241152
244102
263101
263103

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
แคลคูลัส 1
Calculus I
หลักเคมี
Principle of Chemistry
ฟิสิกส์ 1
Physics I
เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

Socialized Personality
แคลคูลัส 2
Calculus II
ฟิสิกส์ 2
Physics II
สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Statics
เขียนแบบก่อสร้าง
Construction Drawing

รวม

3)2-2-5(
3)2-2-5(
3(3-0-6)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-3-6)
20 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

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

21 หน่วยกิต
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001103
00xxxx

005172
241253
263211
264201

-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
แคลลูลัส3
Calculus III
กาลังวัสดุ1
Strength of Materials I
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
-

3(3-0-6)

001204

3(3-0-6)

003202

3(2-2-5)

002202

3(3-0-6)

241253

3(3-0-6)

263211

-

263261

3(3-0-6)

264101

18 หน่วยกิต
-

002201

-

003201

226101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming

3(3-0-6)

263202

263212

กาลังวัสดุ 2
Strength of Materials II
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
Structural Analysis I
การสารวจ
Surveying
กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(3-0-6)

263213

3(3-0-6)

263216

3(2-3-6)

263262

4(3-3-8)

263271

3(x-x-x)

-

263213
263261
263271
xxxxxx

19 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม
Health and Environmental
Management
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
แคลลูลัส 3
Calculus III
กาลังวัสดุ
Strength of Materials
การสารวจ
Surveying
วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรม
โยธา
Applied Mathematics in Civil
Engineering
การวิเคราะห์โครงสร้าง 1
Structural Analysis I
คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
ค่ายฝึกงานสารวจ
Survey Camp
ชลศาสตร์
Hydraulics
-

21 หน่วยกิต

รวม

21 หน่วยกิต

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

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

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

3(3-0-6)
4(3-3-8)
1 หน่วยกิต
(80 ชม.(
4(3-3-8)
-
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
263302 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรม
โยธา
Applied Mathematics in Civil
Engineering
263314 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
Structural Analysis II
263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
Civil Engineering Materials and
Testing
263316 คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
263331 ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
263362 ค่ายฝึกงานสารวจ
Survey Camp
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
General Elective
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
263333 วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
263341 วิศวกรรมขนส่ง
Transportation Engineering
263xxx วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective

263391

รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
การฝึกงาน
Professional Training
)ไม่นับหน่วยกิต(
รวม

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
-

3(x-x-x)

-

3(3-0-6)

226101

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming

3(3-0-6)

3(3-0-6)

263314

3(3-0-6)

2(1-3-4)

263315

4(3-3-8)

263317

4(3-3-8)

263331

1 หน่วยกิต
(80 ชม.(
20 หน่วยกิต

-

การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
Structural Analysis II
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
Civil Engineering Materials and
Testing
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
-

3(x-x-x)

-

3(3-0-6)

-

-

-

4(3-3-8)

263318

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

4(3-3-8)

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
-

-

2(1-3-4)

4(3-3-8)
4(3-3-8)
16 หน่วยกิต
-

Design of Timber and Steel Structures

4(3-3-8)

263333 วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
3(3-0-6) 263342 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
3(x-x-x) 263354 การประมาณราคาก่อสร้าง
Construction Cost Estimation
263373 หลักอุทกวิทยา
Principle of Hydrology
20 หน่วยกิต
รวม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
6 หน่วยกิต 263391 การฝึกงาน
(ไม่นอ้ ยกว่า
Professional Training
270 ชม.(
)ไม่นับหน่วยกิต(
6 หน่วยกิต
รวม

4(3-3-8)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
16 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
(ไม่นอ้ ยกว่า
240 ชม.(
3 หน่วยกิต
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263xxx
-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective

3(x-x-x)

-

263418

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Design of Timber and Steel
Structures
263452 การบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management
263475 วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
263442 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
263xxx วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
263xxx วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
263453 กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับ
วิศวกรโยธา
Laws and Ethics for Civil Engineers
263492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Project
รวม

4(3-3-8)

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2556
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
Free Elective
263xxx วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
263xxx วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
-

3(3-0-6)

263452 การบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management
3(3-0-6) 263475 วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulic Engineering
3(3-0-6) 263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1
Civil Engineering Project I
16 หน่วยกิต
รวม

3(x-x-x)

xxxxxx

3(x-x-x)

263xxx

3(x-x-x)

263xxx

2(1-2-3)

263453

2(0-6-3)

263495

13 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
วิชาเฉพาะเลือก
Major Elective
กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับ
วิศวกรโยธา
Laws and Ethics for Civil
Engineers
โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
Civil Engineering Project II
รวม

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
-

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

3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
2(1-2-3)

2(0-6-3)
13 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

120

121

122

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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130
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137

138

ภาคผนวก จ
ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ประวัติ
รองศาสตราจารย์ กิตติพงษ์ วุฒจิ านงค์
Associate Professor Kittipong Vuthijumnonk
นายกิตติพงษ์ วุฒิจานงค์
35001000XXXXX
รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3386
โทรศัพท์
vkittipong@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2515
Master of Science )Irrigation(
University of California, U.S.A.
พ.ศ. 2514
Master of Engineering )Civil Engineering(
University of California, U.S.A.
พ.ศ. 2511
ช่างชลประทานบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร/การประชุมวิชาการ/งานวิจัย
กิ ตติพ งษ วุ ฒิจานงค์ . การพั ฒนาแหล่ งน้ าขนาดเล็ก ขององค์ ก รปกครองสวนท้ อ งถิ่ น กรณีศึ ก ษา
องค์การบริหารสวนจังหวัดลาปาง. สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง ประเทศไทยระดับ ชาติ
ครั้งที่ 16 ประจาปี 2558 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบ
เทค, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, มีนาคม 2558
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ประวัติ
อาจารย์ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์
Chaiwat Sangsrichan
นายชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์
15603000XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพะเยา-ลาปาง
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพะเยา-ลาปาง
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0-5446-6666 ต่อ 3383
โทรศัพท์
09-5643-0414
chaiwat.sangsrichan@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2557
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2551
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
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ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ กฤษณุ ศุภจิตรานนท์ และคณะ. )2560(. การศึกษาความเหมาะสมเพื่อปรับปรุง
ทางแยกในเขตสถานศึกษา กรณีศึกษา: สี่แยกคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้ง ที่ 22, โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท
เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา.
บุญส่ง สัตโยภาส ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ และคณะ. )2560(. โครงการศึกษาและจัดทาแผนแม่บทการ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพฯ: สานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร )สนข.(.
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เทศบาลนครพิ ษ ณุ โ ลก โดยวิ ธี ก ระบวนการวิ เ คราะห์ ต ามล าดั บ ชั้ น . วิ ศ วกรรมสาร
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 7(1), 1-7.
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เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบการธุ ร กิ จ ทางถนนของประเทศไทย. การประชุ ม วิ ช าการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ. 18(1), TRP554- TRP559.
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ถนนที่แท้จริง )กรณีเส้นทางการขนส่งบนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ -ใต้(. การประชุมวิชาการ
เทา-งาม วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. 1(1), 14.
ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี, ปรีดา พิชยาพันธ์, ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ และนวพร รักหมู่. )2555). การศึกษา
ปัจจัยในการเดินทางเพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการใช้ระบบรถขนส่งสาธารณะของ
สถาบันการศึกษา กรณีศึกษา: นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก. การประชุม
วิชาการ การขนส่งแห่งชาติ. 8(1), 198-203.
ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์, นันทวัน ภูผ่ วิ และลินดา วงศ์ยา. )2550). การศึกษาแนวทางและพัฒนารูปแบบ
ปั จ จั ย ที่ ส าคั ญ ของการบริ ก ารรถรั บ -ส่ ง นั ก เรี ย นในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก. โครงงาน
อุตสาหกรรมและวิจัยสาหรับนักศึกษาปริญญาตรี )IRPUS). 6(1).
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initiation time of steel reinforcement in concrete structures.”, International Journal of
Modelling, Identification, and Control, 14(1/2), 112-120.
Damrongwiriyanupap, N., Limkatanyu S., and Xi, Y. (2 0 1 4 ( , Modeling the Influence of Fly Ash on
Degree of Hydration and Compressive Strength of Blended Cement Paste, Proceedings
of the 8 th International Conference on Materials Science and Technology, December
15-16, Bangkok, Thailand.
Damrongwiriyanupap, N., and Xi, Y. (2 0 1 2 ( , A Chemo-Hygro-Thermal Coupled Model for MultiIonic Species Diffusion in Marine Concrete Structures, Proceedings of the 5 th
International Conference of Asian Concrete Federation, October 2 4 - 2 6 , Pattaya,
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Damrongwiriyanupap, and Kittisak Kuntiyawichai, (2013), Natural Stiffness Matrix for
Bar with Lateral Interfaces: Exact Force-Based Derivation., Proceedings of the 18th
National Convention on Civil Engineering, 8-10 May, Chiang Mai, Thailand.
Damrongwiriyanupap, N., and Limkatanyu, S., (2012), Determination of Moisture Diffusion Coefficient
of Recycled Aggregate Concrete Using Multi-Scale and Multi-Phase Model, Proceedings
of the 17th National Convention on Civil Engineering, 9-11 May, Udon Thani, Thailand.
Damrongwiriyanupap, N., and Xi, Y., (2011), Modeling Chloride Penetration into Concrete Structures,
Proceedings of the 7th Annual Concrete Conference, 19-21 October, Rayong, Thailand.
Ponbunyanon, P., Limkatanyu, S., Prachasaree, W., and Damrongwiriyanupap, N., (2011), Seismic
Assessments of 3-Storey RC Frame Buildings Including Effects of Pile-Foundation
Flexibility, Proceedings of the 7th Annual Concrete Conference, 19-21 October, Rayong,
Thailand.

145
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ชมภูรัตน์
Assistant Professor Thanakorn Chompoorat, Ph.D.
ดร.ธนกร ชมภูรัตน์
31201005xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3385
โทรศัพท์
081-258-8518
cthanakorn@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2548
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร/การประชุมวิชาการ/งานวิจัย
Chompoorat, T. and Likitlersuang, S. (2016(. “An influence of asphalt binder on time-temperature
shift function for asphalt concrete at large strains” KSCE Journal of Civil Engineering
(Online) DOI:10.1007/s12205-016-0665-4
Chompoorat, T. and Likitlersuang, S. (2015(. “Laboratory investigation of hot mix asphalt behaviour
for mechanistic-empirical pavement design in tropical countries” Geotechnical
Engineering Journal of the SEAGS & AGSSEA, Vol. 46, No. 1, pp. 37 – 44.

146
Chompoorat, T. and Likitlersuang, S. (2015b). “Assessment of shrinkage characteristic in blended
cement and fly ash admixed soft clay” 15th Asian Regional Conference on Soil
Mechanics and Geotechnical Engineering, Japanese Geotechnical Society Special
Publication, Vol. 2, No. 6, pp. 311 – 316. DOI: http://doi.org/10.3208/jgssp.THA-01
Likitlersuang, S. and Chompoorat, T. (2014( “Laboratory study on engineering characteristics of hot
mix asphalt used in Thailand” Proceeding of Advances in Civil Engineering for
Sustainable Development 2014, Thailand.
Srisakul W., Photchana, R., Chompoorat, T., and Chub-uppakarn, T. (2014( “Combine effect of
strain rate and temperature on mechanical behavior of Pakphanang clay” Proceeding
of National Civil Engineering Conference 19th, Thailand.
Phannakham, N., Likitlersuang, S., and Chompoorat, T. (2013( “Strength behaviour of soft clay
treated with cement and fly ash” Proceeding of KKHTCNN Symposium on Civil
Engineering 26nd, Singapore.
Pholkainuwatra, P., Likitlersuang, S., and Chompoorat, T. (2013( “Laboratory investigation of
strength behaviour of asphaltic concrete mixed with mineral filler” Proceeding of
National Civil Engineering Conference 18th, Thailand.
Srisakukul W., Chub-uppakarn, T., and Chompoorat, T. (2013( “A development of triaxial
apparatus for temperature control” Proceeding of National Civil Engineering Conference
18th, Thailand.
Shivakul, S., Chub-uppakarn, T., and Chompoorat, T. (2013( “The influence of rate effect on stress
and strain behavior of Pak Panang soft clay” Proceeding of National Civil Engineering
Conference 18th, Thailand.
Chompoorat, T. and Likitlersuang, S. (2012( “Dynamic properties of cement treated clay”
Proceeding of the Seventh Asian Young Geotechnical Engineers Conference (7AYGEC),
Tokushima, Japan.
Chompoorat, T., Jakpet. S., and Likitlersuang, S. (2012( “An influence of asphalt penetration grade
on permanent deformation of asphaltic concrete under moisture damage” Proceeding
of National Civil Engineering Conference 17th, Thailand.

147
ประวัติ
ดร.ธีระพจน์ ศุภวิรยิ ะกิจ
Teeraphot Supaviriyakit, Ph.D.
ดร.ธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ
35099006xxxxx
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3378
โทรศัพท์
084-0456800
teeraphot@hotmailcom
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2544
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2538
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2535
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต )วิศวกรรมอุตสาหการ(
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร/การประชุมวิชาการ/งานวิจัย
ธีระพจน์ ศุภวิรยิ ะกิจ )2556(. การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการจัดสรรรวม แห่งหนึ่งใน
จังหวัดลาปาง. วารสารนเรศวรพะเยา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3.

148
ประวัติ
อาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี
Thanet Thongdetsri
นายธเนศ ทองเดชศรี
35699002XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพะเยา-ลาปาง
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพะเยา-ลาปาง
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0-5446-6666 ต่อ 3384
โทรศัพท์
08-6567-0396
Top2tnt@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2551
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2547
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา( )เกียรตินิยมอันดับ2(
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร/การประชุมวิชาการ/งานวิจัย
Supakij Nontananandh, Prakit Kaewkaorop and Thanet Thongdetsri, 2007, “Stabilization of Seabed
Dredged Materials”, The 1 2 th National Convention on Civil Engineering, 2 - 4 May,
Phitsanulok, Thailand, pp. 406-410
ธเนศ ทองเดชศรี, 2551, วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท เรื่อง “การศึกษากลไกของปรับปรุงคุณภาพดิน
ตะกอนทะเลจากการขุ ด ลอกที่ ผ สมปู น ซี เ มนต์ )Improvement Mechanisms of Seabed
Dredged Sludge Stabilized with Cement)” มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพมหานคร

149
S. Nontananandh, T. Thongdetsri, P. Kaewkaorop and J. Takemura, 2009, “Stabilization of Seabed
Dredged Sludges as Construction Materials”, RSID6 : The Sixth Regional Symposium
on Infrastructure Development, 12-13 jan, Bangkok, Thailand, pp. 45
ภัทรมน วงศ์ราษฎร์, ธเนศ ทองเดชศรี, ธนกร ชมภูรัตน์ และ ปรีดา ไชยมหาวัน, 2559, “การศึกษาผล
ของแผ่นดินไหวที่มีตอ่ โอกาสการเกิด ลิควิแฟกชัน ของจังหวัดพะเยา(Study of earthquake
effect to liquefaction potential in Phayao Province)”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 21, 28-30 มิถุนายน, สงขลา, หน้า1438-1443

150
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน
Assistant Professor Preeda Chaimahawan, Ph.D.
ดร.ปรีดา ไชยมหาวัน
35799003xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3384
โทรศัพท์
089-838-7915
preeda.ch@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2552
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต )วิศวกรรมศาสตร์(
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสริ ินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. 2544
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2541
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร/การประชุมวิชาการ/งานวิจัย
Preeda Chaimahawan and Chayanon Hansapinyo (2015). Behavior of precast concrete wall panel
under seismic load, Kasem Bundit Engineering Journal, v.5(2), 2015.
Punlop Phuriwarangkhakul and Preeda Chaimahawan (2016). Study of Precast Bearing Wall
Behavior under Lateral Loading, Proceedings of The 21th National Convention on Civil
Engineering, 28-29 May, Songkla, Thailand.

151
Pattaramon Wongrat, Thanet Thongdetsri, Thanakorn Chompoorat and Preeda Chaimahawan (2016),
Study of earthquake effect to liquefaction potential in Phayao Province, Proceedings of
The 21th National Convention on Civil Engineering, 28-29 May, Songkla, Thailand.
Chaimahawan P and Pimanmas A. “Application of nonlinear link in strut and tie model for joint planar
expansion,” Research and Development Journal, Vol.24, No.4, 2013.
Chaimahawan, P. and Pimanmas, A. (2013). Strut-and-Tie Model with Nonlinear Link for BeamColumn Joint under Seismic Load, Proceedings of The 18th National Convention on Civil
Engineering, 8-10 May, Chiangmai, Thailand.
Preeda Chaimahawan and Amorn Pimanmas (2012). Strut-and-Tie model for strengthening beam
with opening by installed FRP rod. In Proceedings of the 17th National Convention on
Civil Engineering, 9-11 May 2012, Udon Thani, Thailand.
Amorn Pimanmas and Preeda Chaimahawan (2012). Application of Strut-and-Tie model to beamcolumn joint strengthening by planar joint expansion method. In Proceedings of the 17th
National Convention on Civil Engineering, 9-11 May 2012, Udon Thani, Thailand, 19 p.
(invited paper)
Rattapon Ketiyot, Chayanon Hansapinyo and Preeda Chaimahawan (2012). Test of exterior precast
concrete beam-column frame with bolted connection under cyclic loading. In
Proceedings of the 17th National Conference on Civil Engineering (NCCE17), 9-11 May
2012, Udon Thani, Thailand. Paper No.STR-036 (in Thai).

152
ประวัติ
ดร.ปาลินี สุมิตสวรรค์
Paline Sumitsawan, Ph.D.
ดร.ปาลินี สุมิตสวรรค์
36599001xxxxx
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3384
โทรศัพท์
087-7867711
paline13@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2554
Doctor of Philosophy (Civil Engineering)
University of Texas at Arlington, U.S.A.
พ.ศ. 2544
Master of Science Transport Engineering and Operations
Newcastle University, UK
พ.ศ. 2541
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร/การประชุมวิชาการ/งานวิจัย
วชิระ วิจิตรพงษา, นพดล กรประเสริฐ , ปาลินี สุมิตสวรรค และ เจษฎา โพธิ์จันทร. )2015). “การ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและความคุ ม คาของทางแยกแบบจ ากั ด การขามและ กลั บ รถ:
กรณีศึกษาทางแยกบริเวณหนามหาวิทยาลัยพะเยา”. การประชุมวิชาการขนส่งแห่งชาติ
ครั้งที่ 10, 18 ธันวาคม 2558, เชียงใหม่, หน้า 1-9.

153
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ
Assistant Professor Piyapong Suwanmaneechot
นายปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ
3609900xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3384
โทรศัพท์
086-6745009
piyapong.su@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร/การประชุมวิชาการ/งานวิจัย
Suwanmaneechot P., Nochaiya T. and Julphunghong P., 2015, Improvement,characterization and
use of waste corn cob ash in cement-based materials, IOP Conference Series: Materials
Science and Engineering, Vol. 103, No. 1, pp. 1-11.
Suwanmaneechot P., Nochaiya T. and Julphunthong P., 2014, "Improvement of Waste Corn Cob Ash
for Cement Replacement Material Applications", Asian Conference on Civil, Material and
Environmental Sciences, July 22-24, Sapporo, Japan, pp. 1054-1062.

154
ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ และ วิเชียร ชาลี, 2557, “ระยะเวลากัดกร่อนเริ่มต้นของเหล็กเสริมในคอนกรีต
ที่ผสมเถ้าแกลบเปลือกไม้ภายใต้สิ่งแวดล้อมทะเล”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 19, 14-16 พฤษภาคม, หน้า 830-836.
Chalee W., Sasakul T., Suwanmaneechot P. and Jaturapitakkul C., 2013, “Utilization of rice husk–
bark ash to improve the corrosion resistance of concrete under 5-year exposure in a
marine environment”, Cement and Concrete Composites, Vol. 37, pp. 47-53.
ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ และวิเชียร ชาลี , 2555, “การแทรกซึมของคลอไรด์และการกัดกร่อนเหล็กใน
คอนกรีตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 5 ผสมเถ้าถ่านหินที่ได้จากการเผาแบบฟลูอิด
ไดซ์เบดและพูลเวอร์ไรซ์ ภายใต้ส่งิ แวดล้อมทะเล”, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, หน้า 526-538.
Chalee W., Suwanmaneechot P. and Jaturapitakkul C., 2011, “Corrosion Performance of Concrete
Containing Rice Husk-Bark Ash Under 5-Year Exposure in Marine Site”, 6th
International Structural Engineering and Construction Conference, June 21-26, Zürich,
Switzerland, pp. 1277-1281.

155
ประวัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เซี่ยฉิน
Assistant Professor Somboon Shaingchin, Ph.D.
ดร.สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน
35799000xxxxx
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3385
โทรศัพท์
086-5045459
somboon.sh@gmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2549
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2542
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
)เกียรตินิยมอันดับ 2(
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร/การประชุมวิชาการ/งานวิจัย
ประไนย ปวงน้อย และ สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน )2559( “อิทธิพลของเหล็กเสริมตามขวางต่อพฤติกรรมการ
โก่ งเดาะของเหล็ ก เสริ มตามยาวในเสาคอนกรีต ” การประชุมวิ ช าการวิศ วกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 21, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, สงขลา
สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน ประไนย ปวงน้อย สั งสรรค์ วงศ์ไชยรัตน และ กิติพงษ์ ทาคา )2558( “การทดสอบ
ก าลั ง อั ด ของผนั ง ก่ อ อิ ฐ ” การประชุ ม วิ ช าการวิ ศ วกรรมโยธาแห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ 20,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ชลบุรี

156
สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน )2557( “การศึกษาแรงภายในของโครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี ผนังอิฐก่อเติม
ในช่องว่างเนื่องจากแรงกระทาทางด้านข้าง” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 19, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น
สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน )2556( “การวิเคราะห์โครงข้อแข็งที่มีผนังก่ออิฐเติมเต็มในช่องว่างรับแรงกระทาทาง
ด้านข้าง” โยธาสาร, ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2556
สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน และ สิริกันยา ไชยสาร )2553( “การศึกษากาลังรับแรงเฉือนแบบแตกร้าวในแนว
ทแยงของผนังกาแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ
ครั้งที่ 15, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี
สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน และ จาลอง นามกระโทก )2553( “การวิเคราะห์โครงข้อแข็งคอนกรีตเสริมเหล็กที่มี
ผนังก่ ออิฐ เติมในช่อ งว่ า งเนื่ องจากแรงกระท าในระนาบด้ วยวิธีไ ฟไนต์เ อลิเ มนต์ ” การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 15, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี
สมบูรณ์ เซี่ยงฉิน และ สิริกันยา ไชยสาร )2552( “การวิเคราะห์หน้าตัดผนังกาแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยพิจารณาผลของแรงเฉือน” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, นครราชสีมา.

157
ประวัติ
ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย
Suriyavut Praai, Ph.D.
ดร.สุริยาวุธ ประอ้าย
55607900xxxxx
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3417
โทรศัพท์
090-1973120
suriyavut.pr@up.ac.th
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2556
Doctor of Philosophy )Civil Engineering(
University de Grenoble, France
พ.ศ. 2548
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2541
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต )วิศวกรรมชลประทาน(
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร/การประชุมวิชาการ/งานวิจัย
Pra-ai S, Boulon M. “Post-cyclic behavior of granular soil-structure interface direct shear tests”
Proc. of the 1st International Conference on Science, Engineering & Environment. Mie,
Japan., 2015. ISBN: 978-4-9905958-5-2 C3051, pp. 359-364
Pra-ai S, Boulon M. ”Cyclic direct shear tests on sand-structure interface under constant normal
load (CNL) condition” Proc. of the 20th NCCE. Chonburi, Thailand., 2015.
Pra-ai S, Boulon M. “Cyclic direct shear tests on sand-structure interface under constant normal
stiffness (CNS) condition” Proc. of the 20th NCCE. Chonburi, Thailand., 2015.

158
ประวัติ
อาจารย์สุรเชษ ศรีนารา
Surachet Srinara
นายสุรเชษ ศรีนารา
15712000XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพะเยา-ลาปาง
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพะเยา-ลาปาง
ตาบลแม่กา อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
0-5446-6666 ต่อ 3384
โทรศัพท์
09-7056-9872
surachetsrinara@gmail.com, surachet.sr@up.ac.th.
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2558
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต )วิศวกรรมสารวจ(
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2554
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา( )เกียรตินิยมอันดับ2(
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร/การประชุมวิชาการ/งานวิจัย
Surachet Srinara and Chalermchon Satirapod. )2013(. Optimization of GNSS Satellite Combination in
Kinematic Positioning Mode with Aiding of Genetic Algorithm. The Geoinfotech (25- 2 7
December 2013). Bangkok, Thailand.
สุรเชษ ศรีนารา และ อัศวินี วงษ์สุวรรณ )2560( “การทดสอบค่าความถูกต้องทางตาแหน่งทางราบ
ระหว่ า งแอพพลิ เ คชั่ น บนมื อ ถื อ เครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาเที ย มจี พี เ อสแบบพกพา และ
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบรังวัด” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่
22, มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน และ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ,
นครราชสีมา

159
ประวัติ
อาจารย์อภิชาต บัวกล้า
Apichat Buakla
นายอภิชาต บัวกล้า
36406000XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิ ศวกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย
พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 3384
โทรศัพท์
081-532-5443
apichat_bk@hotmail.com
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา(
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
พ.ศ. 2541
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต )วิศวกรรมการก่อสร้าง(
สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน

ผลงานวิชาการ
วารสาร/การประชุมวิชาการ/งานวิจัย
อภิชาต บัวกล้า บุญทรัพย์ พานิช การ และ ปรีดา พิชยาพันธ์ . )2556(. การศึกษาเบื้องต้นระดับการ
ให้บ ริก ารของเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือแหลมฉบังถึงท่าเรือน้าลึก ทวาย .
วารสาร Thai VCML, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 , 64-79.
อภิ ช าต บั ว กล้ า บุ ญ ทรั พ ย์ พานิ ช การ และ ปรี ด า พิ ช ยาพั น ธ์ . )2556(. การวิ เ คราะห์ แ ผนพั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเพื่อรองรับโครงการท่าเรือน้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย.
การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9 )28 – 29 กรกฎาคม 2556(มหาวิทยาลัยนเรศวร
, จังหวัดพิษณุโลก.

160
อภิชาต บัวกล้า และ ศิริชัย ตันรัตนวงศ์. )2555(. แบบจาลองโครงข่ายประสาทเทียมสาหรับคาดการณ์
ปริมาณงานก่อสร้างในประเทศไทย. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11,
โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ต ภูเก็ต.
บุญทรัพย์ พานิชการ อภิชาต บัวกล้า และคณะ. )2555(. โครงการศึกษาผลกระทบด้านการค้าและ โล
จิสติกส์จากการดาเนินการของท่าเรือทวาย ประเทศสหภาพพม่า กรุงเทพฯ: สภาวิจัย
แห่งชาติ )วช.( และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย )สกว.(.

161

ภาคผนวก ฉ
ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ภาระการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายกิตติพงษ์ วุฒิจานงค์

รอง
ศาสตราจารย์

2

นายณัฐพงศ์ ดารงวิริยะนุภาพ

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

3

นายธนกร ชมภูรัตน์

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

4

นายปรีดา ไชยมหาวัน

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

5

นายสมบูรณ์ เซี่ยงฉิน

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
M.Sc.
M.Eng.
ช.บ.
Ph.D.
M.Sc.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.
วศ.บ.
)เกียรตินิยมอันดับ 2(

2560
360

ภาระงานสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2561 2562 2563
360 360 360

2564
360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

สาขาวิชา
Irrigation
Civil Engineering
Civil Engineering
Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

162

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

6

นายปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ

7

นายธีระพจน์ ศุภวิรยิ ะกิจ

8

นางปาลินี สุมิตสวรรค์

9

นายสุริยาวุธ
ประอ้าย

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ
วศ.ม.
วศ.บ.
ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Sc.

วศ.บ.
Ph.D.
วศ.ม.
วศ.บ.

10

นายชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์

อาจารย์

วศ.ม.
วศ.บ.

2560
360

ภาระงานสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2561 2562 2563
360 360 360

2564
360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
Transport
Engineering and
Operations
วิศวกรรมโยธา
Civil Engineering
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรม
ชลประทาน
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา

163

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

11

นายธเนศ ทองเดชศรี

อาจารย์

12

นายสุรเชษ ศรีนารา

อาจารย์

13

นายอภิชาต บัวกล้า

อาจารย์

คุณวุฒิ
วศ.ม.
วศ.บ.
)เกียรตินิยมอันดับ 2(
วศ.บ.
)เกียรตินิยมอันดับ 2(
วศ.ม.
วศ.ม.
วศ.บ.

2560
360

ภาระงานสอน
ชั่วโมง / ปีการศึกษา
2561 2562 2563
360 360 360

2564
360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

360

สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสารวจ
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมการ
ก่อสร้าง

164

165

ภาคผนวก ช
ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิ ัตร
ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2554

166

167

168

169

170

ภาคผนวก ซ
ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วิชาพื้นฐาน
ทางด้านวิศวกรรม และ วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒบิ ัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พ.ศ. 2558
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมโยธา)

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ภาคผนวก ฌ
ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์

181
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ท่ีระบุไว้ใน
มคอ. 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์

เนื้อหาความรู้

องค์ความรู*้
1

2

3

4

5

6

7

8

(1) กลุ่มความรู้ดา้ นวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ (Structural Engineering & Materials)
226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

x

261101 เขียนแบบวิศวกรรม

x

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม

x

263103 เขียนแบบก่อสร้าง

x

263202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา

x

x

263211 กาลังวัสดุ

x

x

264101 วัสดุวิศวกรรม
263213 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1

x
x

263216 คอนกรีตเทคโนโลยี
263314 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2

x

x
x

x

263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ

x

x
x

263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก

x

x

263318 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก

x

x

263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง

x

x

263420 การออกแบบอาคาร

x

x

263425 ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต
263426 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบือ้ งต้น

x

x

x
x

x

x

(2) กลุ่มความรู้ดา้ นวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร์ (Soil & Hydraulic Engineering)
263271 ชลศาสตร์

x

x

263331 ปฐพีกลศาสตร์

x

x

263333 วิศวกรรมฐานราก

x

x

263475 วิศวกรรมชลศาสตร์

x

x

263435 การปรับปรุงดินเบือ้ งต้น

x

x

263445 การออกแบบผิวทาง

x

263373 หลักอุทกวิทยา

x

263374 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล

x

x

x
x
x

x

x

x

x
x

182
เนื้อหาความรู้

องค์ความรู*้
1

2

263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้า

3

4

5

6

7

x

x

263478 วิศวกรรมการระบายน้า

x

x

x

263479 วิศวกรรมชลประทาน

x

x

x

(3) กลุ่มความรู้ดา้ นวิศวกรรมสารวจ และการจัดการวิศวกรรม (Surveying & Engineering
Management)
263261 การสารวจ
x

x

263262 ค่ายฝึกงานสารวจ

x

x

263354 การประมาณราคาก่อสร้าง

x

x

263441 วิศวกรรมขนส่ง

x

x

263443 วัสดุการทาง

x

263452 การบริหารงานก่อสร้าง

x

8

263342 วิศวกรรมการทาง

x

x
x

263453 กฎหมายและจรรยาบรรณสาหรับวิศวกรโยธา

x

263455 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

x

263456 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง

x

263457 ธุรกิจก่อสร้าง

x

263363 การสารวจเส้นทาง

x

x

263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาหรับวิศวกรรมโยธา

x

x

263465 การสารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ

x

x

หมายเหตุ สาหรับรายวิชา 263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 รายวิชา 263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2
รายวิชา 263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา และ รายวิชา 263391 การฝึกงาน จะมีเนื้อหาตามที่นิสิตสนใจ
เรียน จึงไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและองค์ความรู้พนื้ ฐานได้
* องค์ความรู้พนื้ ฐานทางวิศวกรรมที่สาคัญมีรายละเอียด ดังนี้
1. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจาลอง )Applied Mathematics,
Computer and Simulations) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่นาเสนอระบบต่างๆ ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การ
จาลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจาลอง ระบบป้อนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ )Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่นๆ ที่กระทากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ จนกระทั่งถึงการ
วิเคราะห์ความเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆ ที่มากระทา
3. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล )Thermal Sciences and Fluid Mechanics)
หมายถึง เนื้อหาความรู้ ที่อยู่บนความรู้พ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ )Characteristics) และกระบวนการของของไหล
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หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนที่ของความร้อน ระบบทางความร้อนและการประยุก ต์ใช้ที่เกี่ยวเนื่อง
ทั้งหมด
4. องค์ ค วามรู้ ที่เกี่ ย วเนื่อ งทางเคมีแ ละวั ส ดุ )Chemistry and Materials) หมายถึ ง เนื้อ หาความรู้ ที่อ ยู่ บ น
พื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกต์ใช้
งานสสารในด้านต่างๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ
5. องค์ความรูท้ ี่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน )Energy) หมายถึง เนือ้ หาความรู้ทีเ่ กี่ยวข้องกับพลังงานประเภทต่างๆ
ที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นตน รวมถึงกลไกหรือหลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน
และรวมทั้งเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนสาหรับในอนาคต
6. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ )Electricity and Electronics) หมายถึง เนือ้ หาความรู้ซึ่ง
เกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เช่น วงจรและระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใชงานด้วยเทคโนโลยีทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
7. องค์ ค วามรู้ ที่เกี่ ย วเนื่อ งกั บการบริ ห ารจั ด การระบบ )System Management) หมายถึ ง เนื้อ หาความรู้
ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ โล
จีสติกส์ รวมไปถึงการนาสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
8. องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิง่ แวดล้อม )Biology Health and Environment) หมายถึง
เนื้อหาความรู้ที่อยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการนามาประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวเนื่องทางด้ านชีววิทยา สุขภาพ และ
สิ่งแวดล้อม
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ภาคผนวก ญ
ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การศึกษาตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
• เชื่อมโยงทางตรง
ผลลัพธ์ของการศึกษา
ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์

1.คุณธรรม จริยธรรม

1.1 1.2

1.3

1.4

2.ความรู้

1.5

1. ความรู้ด้านวิศวกรรม
และพื้นฐาน
2. การวิเคราะห์ปัญหาทาง
วิศวกรรม
3. การออกแบบและพัฒนา
เพื่อหาคาตอบของปัญหา

2.1

 เชื่อมโยงทางอ้อม

3.ทักษะทางปัญญา

2.2 2.3 2.4 2.5 3.1

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.2 3.3 3.4 3.5 4.1

4.5

5.1

5.2 5.3 5.4 5.5 6.1

7.1

7.2

8. ทักษะการ
ปฏิบตั ิการทาง
วิชาชีพ
8.1

8.2

8.3

•
•
•

•

•

•

•

5. การใช้อุปกรณ์เครือ่ งมือ
ทันสมัย
6. การทางานร่วมกันเป็น
ทีม

• • •
•

•

•
•

•

7. การติดต่อสื่อสาร

9. จรรยาบรรณวิชาชีพ

4.3 4.4

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ

• • • • •

4. การพิจารณาตรวจสอบ

8. กิจกรรมสังคม
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่
ยั่งยืน และวิชาชีพวิศวกรรม

4.2

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

6.
สุนท
รี
ยศิล
ป์



•
•
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ผลลัพธ์ของการศึกษา
ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์

1.คุณธรรม จริยธรรม

1.1 1.2
10 การบริหารงาน
วิศวกรรมและการลงทุน
11 การเรียนรู้ตลอดชีพ

1.3

1.4

2.ความรู้

1.5

2.1

2.2 2.3 2.4 2.5 3.1

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

3.2 3.3 3.4 3.5 4.1

4.2

4.3 4.4

4.5

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1

6.
สุนท
รี
ยศิล
ป์

5.2 5.3 5.4 5.5 6.1

7. ทักษะ
การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
7.1

7.2

8. ทักษะการ
ปฏิบตั ิการทาง
วิชาชีพ
8.1

8.2

8.3

•

•
 •

•
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