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 ภาษาไทย 



2 

 5.4 การรับเข้าศึกษา 
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 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ ..2/2560................วันที่..16.....เดอืน..กุมภาพันธ์...... พ.ศ. ..2560........... 
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   ครั้งที่ ...123 )7/2560(.....วันที่...14......เดือน..มิถุนายน....... พ.ศ. ...2560.......... 
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 6.6 สภาวิศวกร รับรองปริญญา ในการประชุม 

   ครั้งที่ ......................วันที่............เดือน ....................... พ.ศ. ...................... 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2562 
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 8.3 ผูร้ับเหมาก่อสร้าง 

8.4 ข้าราชการ หรอืพนักงานของรัฐ ในต าแหน่งวิศวกรโยธา 
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9.  ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ า 

ตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1 นายณัฐพงศ์ ด ารงวิริยะนุภาพ 35607000xxxxx รอง Ph.D. Civil Engineering University of Colorado at Boulder, USA 2553 

   ศาสตราจารย์ M.Sc. Civil Engineering University of Colorado at Boulder, USA 2552 

    วศ.ม. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2544 

    วศ.บ. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 2541 

2 นายสมบูรณ์ เซี่ยงฉิน 35799000xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. 

วศ.บ. 

)เกียรตนิยิมอันดับ 2( 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

2549 

2542 

3 นายธเนศ ทองเดชศรี 35699002xxxxx อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

)เกียรตนิยิมอันดับ 2( 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมโยธา 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

4 นายสุรเชษ  ศรีนารา 15712000xxxxx อาจารย์ วศ.ม. วศิวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2558 

    วศ.บ. 

)เกียรตนิยิมอันดับ 2( 

วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยนเรศวร 2554 

5 นายอภชิาต บัวกลา้ 3640600xxxxx อาจารย์ วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมก่อสร้าง 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ

ลาดกระบัง 

2548 

2541 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ประเทศไทยมีโมเดลเศรษฐกิจในแต่ละยุค เริ่มจากรหัส 1.0 เน้นไปที่ภาคการเกษตร ขาย

วัตถุดิบ รหัส 2.0 เน้นไปที่อุตสาหกรรมเบา ใช้แรงงานราคาถูกและวัตถุดิบน้อย เช่น อุตสาหกรรมทอ

ผา้ อาหาร และเครื่องใช้ไฟฟ้า รหัส 3.0 เป็นช่วงที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน โดยเริ่มเน้นไปที่อุตสาหกรรมหนัก

และส่งออก โดย 3 รหัสที่ผ่านมาไม่ช่วยให้ประเทศไทยก้าวผ่านกับดักความยากจน ไปสู่ประเทศที่มี

รายได้ปานกลางขั้นสูง หรือรายได้สูง จึงเกิดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจรหัส 4.0 ที่มีแนวทางการ

เปลี่ยนแปลง 3 แนวทาง คือ 1( เปลี่ยนจากสินค้าบริโภคไปสู่สินค้านวัตกรรม 2( เปลี่ยนจากขับเคลื่อน

ประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์  3( เปลี่ยน

จากเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 )พ.ศ.2560-2564( จึงได้ก าหนด 10 ยุทธศาสตร์หลัก โดยมียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ

การศกึษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ดังนี้ 

           1( ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้

คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้ครอบครัวไทย รวมทั้ง

การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

สังคม 

         2( ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความ

เหลื่อมล้ าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ

เข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึง

การศกึษาและการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ 

         3( ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มุ่ง

อนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการ

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการ

จัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มี

ประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่ าและ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการ
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งนีเ้พื่อวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการ

เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

         4( ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านการ

คมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมืองการเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้า

ระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การ

สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่ม

คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

สร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงและการผลิต

ชิน้ส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่าง

ประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจสิติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง

จากถนนสู่รางเป็นหลัก  

         5( ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพื่อมุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ทั้งการสร้างคุณค่า

และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 

น าไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา เพื่อเป็น

รากฐานการด ารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่

ความสมดุล อันจะน ามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ของประชาชน รวมทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับความ

เจริญให้กับภาคส่วนต่างๆทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า

โดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต หลักสูตร

จะเน้นการศึกษาปัญหาที่เกิดขึน้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ภูมภิาคเหนือ เป็นหลัก 

  6( ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค ก าหนดยุทธศาสตร์

การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่าง

ประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและ

พันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก และการส่งเสริมให้

ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน 
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การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง

เป็นฐานความรว่มมอืในเอเชยี  

   

 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

   สังคมประเทศไทยในปัจจุบันคนจนยังกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคเหนือโครงสร้างประชากรไทยมีสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลง 

ท าให้การขาดแคลนแรงงานจะเป็นปัญหาส าคัญในอนาคต ประกอบกับจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน

เป็นไปอย่างเสรีในอนาคตจากการเป็นประชาคมอาเซียน จึงเกิดการแย่งชิงแรงงานมากขึ้นโดยเฉพาะ

แรงงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น จงึจ าเป็นต้องเร่งให้โอกาสทางการศึกษากับประชาชนภาคเหนือตอนบนให้มี

ความรูแ้ละเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อยกระดับรายได้ให้กับประชากรให้มคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น  

   การบริหารประเทศในปัจจุบันต้องการให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาโดยถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อวางแผนพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภคสนับสนุนการพัฒนาการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีบทบาทต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้

เกิดประโยชน์กับประชาชน และปลูกฝังวัฒนธรรมชุมชนให้รุ่นลูกหลานต่อไป ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม ฉบับที่ 12 จะมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของชุมชนจากเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน เพื่อ

ฝกึอบรมแรงงาน และให้เกิดการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

   ในปี พ.ศ.2542 มีพระราชบัญญัติวิศวกร ได้ก าหนดให้มีสภาวิศวกรเพื่อส่งเสริมการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานวิศวกรรมสากล วิศวกรรมโยธาเป็น

สาขาวิชาหนึ่งที่พระราชบัญญัติวิศวกรได้ก าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ต้องมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ โดยผูท้ี่มสีิทธิขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต้องจบในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่สภาวิศวกรได้รับรองปริญญา ซึ่งพิจารณาจากรายวิชาในหลักสูตร

ห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์และเครื่องมือทางวิศวกรรมโยธา และอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามระเบียบ

คณะกรรมการสภาวิศวกรที่ก าหนด )ดูภาคผนวก ช ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร( นอกจากนี ้

แนวโน้มการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นผลลัพธ์ของการศึกษา )Outcome based learning( โดยวัดจาก

สมรรถนะของบัณฑิต ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา )Accreditation( ใน

ระดับสากล หลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตร์มีเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศกึษา ABET Accreditation ซึ่ง

สภาวิศวกรได้เริ่มน ามาใช้ในการรับรองคุณภาพหลักสูตรทางวิศวกรรมศาสตรใ์นปี 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

มีโอกาสที่จะต้องท างานกับต่างชาติมากขึ้นจากการเป็นประชาคมอาเซียน การพัฒนาหลักสูตร

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จึงต้องมุ่งเน้นให้มีการฝึกปฏิบัติในรายวิชาเฉพาะสาขาวิชาเพื่อเสริมทักษะใน

การปฏิบัติงานภาคสนามได้จริง มีความรู้ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่อการ

ด าเนินงานก่อสร้างได้ และเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใหท้ างานร่วมกับวิศวกรต่างประเทศ

ได้ นอกจากนี้จะต้องพัฒนาหลักสูตรโดยการเสริมทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น มีจรรยาบรรณในการ

ท างาน และเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีดัง้เดิมที่ดีงามสอดแทรกในรายวิชาศกึษาทั่วไป 

   การพัฒนาหลักสูตรจะต้องสอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรที่ก าหนด 

และสามารถผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสอดคล้องกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับ

สากลได้ โดยเน้นให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ และสามารถสร้างเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาในพืน้ที่ ภูมภิาค และชุมชนได้ 

 

            12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

   มหาวิทยาลัยพะเยา มีพันธกิจมุ่งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

ให้กับประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นหลัก ซึ่งเกี่ยวพันกับการยกสถานะทางสังคมให้ประชาชนใน

เขตภาคเหนือตอนบนมีรายได้เพิ่มขึ้น ส าหรับการเรียนการสอนมีพันธกิจที่จะมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้

มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางปัญญา และมุ่งส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถทักษะทางด้าน

ภาษาต่างประเทศ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนมีทักษะชีวิตและทักษะสังคม สามารถ

แสวงหาความรู้ และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีทักษะการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา เพื่อให้บัณฑิตสามารถน าความรู้ไปยกระดับ

คุณภาพงานในท้องถิ่น และท างานร่วมกับชาวต่างชาติในระดับสากลได้ 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใชภ้าษาไทย 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 

Step UP English 

3)2-2-5( 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3)2-2-5( 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3)2-2-5( 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3)2-2-5( 

 Communication in Digital Society  

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3)2-2-5( 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ  

Arts of Living 

3)2-2-5( 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3)2-2-5( 

 

  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

                            13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

241151  แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3)3-0-6( 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3)3-0-6( 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3)3-0-6( 
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242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4)3-3-8( 

 

244101  ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4)3-3-8( 

244102 ฟิสิกส์ 2  

Physics II 

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 ก าลังวัสดุ 

Strength of Materials 

3)3-0-6( 

263261 การส ารวจ 

Surveying 

3)2-3-6( 

  

 13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

  13.3.1 รายวิชาที่เปิดสอนให้วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

263272 กลศาสตร์ของไหล 

Fluid Mechanics 

3)3-0-6( 

  

 13.4 การบรหิารจัดการ 

  13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไปจ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้

ด าเนนิการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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 1( คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน 

คณบดี เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ ก าหนด

นโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศกึษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

 2( คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท า

หน้าที่    พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อ

เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน

ด าเนนิไปในทิศทางเดียวกัน 

 3( คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานจัดการเรยีนการสอน 

 

  13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

   สาขาวิชาวิศวกรรมโยธามีการบริหารจัดการรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่เปิด

สอนโดยสาขาวิชาอื่นโดยการจัดให้มีอาจารย์ประจ าเป็นผู้ประสานงานรายวิชาเพื่อ ท าหน้าที่

ปรึกษาหารือร่วมกับสาขาวิชาอื่นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและเกณฑ์การวัดผลการเรียนรู้

เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร   

 รู้หลักวิชาการและยึดมั่นในเกียรติแห่งวิชาชีพวิศวกรรมโยธา สร้างสรรค์เทคโนโลยีหรือ

นวัตกรรมทางวิศวกรรมโยธา พร้อมเป็นผู้น าในงานก่อสร้าง น าพาความเจรญิสู่ประเทศ 

1.2 ความส าคัญ 

 การเปิดประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ท าให้มีการลงทุนการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

ในประเทศเป็นจ านวนมาก เพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างประเทศมคีวามสะดวกมากยิ่งขึน้ จึงท าให้มีความ

ต้องการวิศวกรโยธาเป็นจ านวนมาก ดังนั้นหลักสูตรวิศวกรรมโยธาจึงเป็นหลักสูตรหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยพะเยาที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต โดยหลักสูตร

วิศวกรรมโยธา ปรับปรุง พ.ศ.2560 นี้จะปลูกฝังหลักวิชาการทางวิศวกรรมโยธา ทั้งด้านการทดสอบ

คุณสมบัติวัสดุ การออกแบบโครงสร้าง และการวางแผนการก่อสร้าง ให้นิสิตมีความพร้อมไป

ปฏิบัติงานภาคสนาม โดยมีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสภาวิศวกร 

นอกจากนี ้หลักสูตรยังเน้นกระบวนการคิด วิเคราะห์ปัญหา ผ่านการเรียนการสอนและการท าโครงงาน

ทางวิศวกรรมโยธาที่จะสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีขึ้นมาได้  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญต่อการสร้างคนให้มี

คุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศนก์ารพัฒนาประเทศไทย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพื่อผลิตวิศวกรโยธาที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

 1.3.1 มีคุณธรรม จิตส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย

ค านงึถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสังคม 

 1.3.2 มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา และสามารถประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบวิชาชีพ และศกึษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

 1.3.3 สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางวิศวกรรม

โยธาอย่างตอ่เนื่อง 

 1.3.4 สามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในงานวิศวกรรมโยธา 

และพัฒนาชุมชนได้ 

 1.3.5 มีมนุษยสัมพันธ สามารถท างานเปนหมูคณะได้ และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

สามารถเป็นผู้น าในงานก่อสร้างได้ 

 1.3.6 มีความสามารถในการติดตอสื่อสารโดยภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททาง

เทคนิค รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางด ี

 



12 
 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ. 

และสภาวิศวกร ก าหนดและ

สอดคล้องกับความต้องการ

ของตลาดแรงงานในประเทศ 

1. ตดิตามการปรับปรุง 

ข้อบังคับ ระเบียบ จากสภา

วิศวกร 

 

 

2.ติดตามและประเมินผล

เกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต

ในการปฏิบัติงาน 

 

 

3. วพิากษ์หลักสูตรโดยเชญิ

ศษิย์เก่าและผูเ้ชี่ยวชาญ

ภายนอกในสายวิชาการ และ

สายปฏิบัติวิชาชีพ เข้าร่วม 

1. มขี้อบังคับ ระเบียบ เกี่ยวกับ

เกณฑก์ารรับรองปริญญาของ

สภาวิศวกรทีเ่ป็นปัจจุบัน 

2. การรับรองหลักสูตรจาก

คณะกรรมการสภาวิศวกร 

1. รายงานแสดงสถิติการมงีานท า

ของบัณฑิต 

2. รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจในการใชบ้ัณฑติของ

ผูป้ระกอบการ 

1. รายงานผลการวิพากษ์

หลักสูตร 

2. ปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนให้เป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ 

1. ติดตาม และประเมินผลการ

จัดการเรยีนการสอน 

 

 

 

 

2. ตดิตามและประเมินผลการ

ด าเนนิงานหลักสูตร 

1. รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจของผูเ้รียนต่อการจัดการ

เรียนการสอน 

2. รายงานผลการประเมิน

รายวิชาโดยอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ

รายวิชา 

1. รายงานผลการด าเนินงาน

หลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐาน 

3. การพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการให้มคีวามรู้

ความสามารถในเนือ้หา

รายวิชาของหลักสูตร และการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่

ส าคัญ 

1. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม

การอบรม สัมมนาและการ

ประชุมวิชาการ 

 

1. จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมการ

อบรม สัมมนา และการประชุม

วิชาการ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มภีาคการศกึษาฤดูร้อน 1 ภาคการศกึษา 8 สัปดาห์ 

 

 1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

 ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศกึษาต้น  เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 

 ภาคการศกึษาปลาย  เดือน มกราคม – พฤษภาคม 

 ภาคการศกึษาฤดูร้อน  เดือน มิถุนายน – สิงหาคม 

 

  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

 2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 นิสติแรกเข้าอาจมีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ค่อนข้างต่ า 

ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศกึษา 

 

 

 



14 
 

 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

 2.4.1 ด าเนนิโครงการปรับพืน้ฐานความรูใ้ห้กับนิสติแรกเข้า 

 2.4.2 ให้ความส าคัญกับการให้ค าปรึกษานิสติช้ันปีที่ 1 อย่างตอ่เนื่อง 

 

 2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปีที่ 1 90 90 90 90 90 

ช้ันปีที่ 2  90 90 90 90 

ช้ันปีที่ 3   90 90 90 

ช้ันปีที่ 4    90 90 

รวม 90 180 270 360 360 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา     90 

  

 2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. งบบุคลากร 

1.1 หมวดเงินเดือน 

1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 

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 

2. งบด าเนนิการ 

2.1 หมวดค่าตอบแทน 

2.2 หมวดค่าใช้สอย 

2.3 หมวดค่าวัสดุ 

2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 

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 

3. งบลงทุน 

3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

 

2,000,000 

4. งบเงินอุดหนุน 150,000 300,000 450,000 600,000 600,000 

รวมรายจ่าย 10,050,000 11,400,000 12,050,000 12,900,000 12,900,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 

   แบบช้ันเรยีน 

   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

    แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก )e – Learning( 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

    อื่นๆ )ระบุ( 

 

 2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนเข้ามหาวิทยาลัย 

 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 

 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 147 หนว่ยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

         โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการดังนี้ 

 

หมวดวิชา เกณฑ์

มาตรฐานของ 

สกอ. 

(มคอ.1) 

ข้อบังคับ

สภาวิศวกร 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ 

1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก 

30 

 

30 

 

30 

21 

9 

30 

30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 หมวดวชิาเฉพาะบังคับ 

 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ 

 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางภาษา 

 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวศิวกรรมโยธา 

 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 

2.2 หมวดวชิาเฉพาะเลอืก 

84 105 

- 

21 

- 

 
84 

111 

99 

21 

3 

31 

44 

12 

111 

99 

21 

- 

28 

50 

12 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 6 6 6 

4. หมวดวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต - - )6( - 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 141 147)6( 147 
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 3.1.3 รายวิชา 

   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จ านวน   30  หน่วยกิต 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3)2-2-5( 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3)2-2-5( 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3)2-2-5( 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3)2-2-5( 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3)2-2-5( 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3)2-2-5( 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3)2-2-5( 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environmental Management 

3)2-2-5( 

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3)2-2-5( 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3)2-2-5( 

 

  2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  111 หน่วยกิต 

   หมวดวิชาเฉพาะบังคับ  จ านวน   99 หน่วยกิต 

  กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์    21 หน่วยกิต 

241151  แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3)3-0-6( 

241152  แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3)3-0-6( 
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241253  แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3)3-0-6( 

242101 หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4)3-3-8( 

 

244101  ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4)3-3-8( 

244102  ฟิสิกส์ 2  

Physics II 

4)3-3-8( 

 

     กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวิศวกรรมโยธา   28 หนว่ยกิต 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3)3-0-6( 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3)2-3-6( 

263101 สถิตยศาสตรว์ิศวกรรม 

Engineering Statics 

3)3-0-6( 

263103

  

เขียนแบบก่อสร้าง 

Construction Drawing 

2)1-2-3( 

263202 คณิตศาสตรป์ระยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา 

Applied Mathematics in Civil Engineering 

3)3-0-6( 

263211 ก าลังวัสดุ 

Strength of Materials 

3)3-0-6( 

263261 การส ารวจ 

Surveying 

3)2-3-6( 

263271  ชลศาสตร์ 

Hydraulics 

4)3-3-8( 

263262 ค่ายฝกึงานส ารวจ )ไม่น้อยกว่า 80 ชม.( 

Survey Camp 

1 หนว่ยกิต 

 

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3)3-0-6( 
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     กลุ่มวชิาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา    50 หนว่ยกิต 

263213 การวิเคราะหโ์ครงสร้าง 1 

Structural Analysis I 

3)3-0-6( 

263216 คอนกรีตเทคโนโลยี 

Concrete Technology 

4)3-3-8( 

263314 การวิเคราะหโ์ครงสร้าง 2 

Structural Analysis II 

3)3-0-6( 

263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 

Civil Engineering Materials and Testing 

2)1-3-4( 

263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

Reinforced Concrete Design 

4)3-3-8( 

263318 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 

Design of Timber and Steel Structures 

4)3-3-8( 

263331 ปฐพีกลศาสตร์ 

Soil Mechanics 

4)3-3-8( 

263333 วิศวกรรมฐานราก 

Foundation Engineering 

4)3-3-8( 

263342 วิศวกรรมการทาง 

Highway Engineering 

3)3-0-6( 

263354 การประมาณราคาก่อสร้าง 

Construction Cost Estimation 

2)1-2-3( 

263373 หลักอุทกวิทยา 

Principle of Hydrology 

3)3-0-6( 

263391 การฝึกงาน 

Professional Training 

3 หนว่ยกิต 

)ไม่น้อยกว่า 240 ชม.( 

263452 การบริหารงานก่อสร้าง 

Construction Management 

3)3-0-6( 

263453 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกรโยธา 

Laws and Ethics for Civil Engineers 

2)1-2-3( 

263475 วิศวกรรมชลศาสตร์ 

Hydraulic Engineering 

 

3)3-0-6( 
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263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 

Civil Engineering Project I 

1)0-3-2( 

263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 

Civil Engineering Project II 

2)0-6-3( 

 

   หมวดวิชาเฉพาะเลือก  ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

   ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

   กลุ่มวชิาวิศวกรรมการก่อสร้าง 

263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 

Prestressed Concrete Design 

3)2-2-5( 

 

263420 การออกแบบอาคาร 

Building Design 

3)2-2-5( 

 

263425 ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต 

Durability of Concrete Structures 

3)3-0-6( 

 

263426 วิศวกรรมแผน่ดินไหวเบือ้งต้น 

Introduction to Earthquake Engineering 

3)2-2-5( 

 

263455 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

Real Estate Development 

3)3-0-6( 

263456 การจัดการผลติภาพและคุณภาพในงาน

ก่อสร้าง 

Productivity and Quality Management in 

Construction 

3)3-0-6( 

263457 ธุรกิจก่อสร้าง 

Construction Business 

3)3-0-6( 

263458 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

Material and Construction Technology 

3)3-0-6( 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 

Selected Topics in Civil Engineering 

3)2-2-5( 

   

   กลุ่มวชิาวิศวกรรมปฐพีและวิศวกรรมการทาง 

263435 การปรับปรุงดนิเบือ้งตน้ 

Introduction to Soil Improvement 

 

3)3-0-6( 
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263441 วิศวกรรมขนส่ง 

Transportation Engineering 

3)3-0-6( 

263443 วัสดุการทาง 

Highway Materials 

3)2-2-5( 

263445 การออกแบบผวิทาง 

Pavement Design 

3)2-2-5( 

263463 การส ารวจเส้นทาง 

Route Surveying 

3)2-2-5( 

263464 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรส์ าหรับวศิวกรรมโยธา 

Geographic Information System for Civil 

Engineering 

3)2-2-5( 

263465 การส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ 

Photogrammetric Surveying 

3)2-2-5( 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 

Selected Topics in Civil Engineering 

3)2-2-5( 

   

   กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

263456 การจัดการผลติภาพและคุณภาพในงาน

ก่อสร้าง 

Productivity and Quality Management in 

Construction 

3)3-0-6( 

263464 ระบบสารสนเทศภูมศิาสตรส์ าหรับวศิวกรรมโยธา 

Geographic Information System for Civil 

Engineering 

3)2-2-5( 

263465 การส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ 

Photogrammetric Surveying 

3)2-2-5( 

263474 วิศวกรรมการประปาและสุขาภบิาล 

Water Supply and Sanitary Engineering 

3)3-0-6( 

263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

Water Resources Engineering 

3)3-0-6( 

263478 วิศวกรรมการระบายน้ า 

Drainage Engineering 

 

3)3-0-6( 
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263479 วิศวกรรมชลประทาน 

Irrigation Engineering 

3)3-0-6( 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 

Selected Topics in Civil Engineering 

3)2-2-5( 

 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า   6 หน่วยกิต 

  นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ชั้นปีที่  1 

ภาคการศึกษาตน้ 

001101  การใช้ภาษาไทย 

Usage of Thai Language 

3)2-2-5( 

001102  ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3)2-2-5( 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3)3-0-6( 

242101  หลักเคมี 

Principle of Chemistry 

4)3-3-8( 

244101  ฟิสิกส ์1 

Physics I 

4)3-3-8( 

261101 เขียนแบบวศิวกรรม 

Engineering Drawing 

3)2-3-6( 

 รวม 20 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103  ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง   

Explorative English    

3)2-2-5( 

004101  ศลิปะในการด าเนินชวีติ 

Arts of Living 

3)2-2-5( 

004201  บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3)2-2-5( 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3)3-0-6( 

244102  ฟิสิกส ์2 

Physics II 

4)3-3-8( 

263101  สถิตยศาสตร์วศิวกรรม 

Engineering Statics 

3)3-0-6( 

263103 เขียนแบบก่อสร้าง 

Construction Drawing 

2)1-2-3( 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาตน้ 

001204  ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  

Step UP English   

3)2-2-5( 

003202  การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

Health and Environmental Management 

3)2-2-5( 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3)2-2-5( 

241253  แคลลูลัส 3 

Calculus III 

3)3-0-6( 

263211 ก าลังวัสด ุ

Strength of Materials 

3)3-0-6( 

263261 การส ารวจ 

Surveying 

3)2-3-6( 

264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3)3-0-6( 

 รวม 21 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3)2-2-5( 

320100   การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society  

3)2-2-5( 

263202 คณิตศาสตร์ประยุกตท์างวิศวกรรมโยธา 

Applied Mathematics in Civil Engineering 

3)3-0-6( 

263213 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1 

Structural Analysis I 

3)3-0-6( 

263216 คอนกรีตเทคโนโลยี 

Concrete Technology 

4)3-3-8( 

263262* ค่ายฝึกงานส ารวจ 

Survey Camp                                                              

1 หนว่ยกิต 

)80 ชม.( 

263271  ชลศาสตร์ 

Hydraulics 

4)3-3-8( 

 รวม 21 หน่วยกิต 

 หมายเหต ุ*จัดการเรียนการสอนก่อนการเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ 
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ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาตน้ 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3)3-0-6( 

263314 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2 

Structural Analysis II 

3)3-0-6( 

263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 

Civil Engineering Materials and Testing 

2)1-3-4( 

263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

Reinforced Concrete Design 

4)3-3-8( 

263331 ปฐพีกลศาสตร์  

Soil Mechanics 

4)3-3-8( 

 รวม 16 หน่วยกิต 

  

ภาคการศึกษาปลาย 

263318 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 

Design of Timber and Steel Structures 

4)3-3-8( 

263333 วศิวกรรมฐานราก 

Foundation Engineering 

4)3-3-8( 

263342 วศิวกรรมการทาง 

Highway Engineering 

3)3-0-6( 

263354 การประมาณราคาก่อสร้าง 

Construction Cost Estimation 

2)1-2-3( 

263373 หลักอุทกวิทยา 

Principle of Hydrology 

3)3-0-6( 

 รวม 16 หน่วยกิต 

 

ชั้นปีที่  3 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

263391 การฝึกงาน  

Professional Training 

3 หนว่ยกิต 

)ไมน่อ้ยกว่า 240 ชม.( 

 รวม 3 หนว่ยกติ 
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ชั้นปีที่  4 

ภาคการศึกษาตน้ 

263452 การบริหารงานก่อสร้าง 

Construction Management 

3)3-0-6( 

263475 วศิวกรรมชลศาสตร์  

Hydraulic Engineering 

3)3-0-6( 

263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 

Civil Engineering Project I 

1)0-3-2( 

263xxx วชิาเฉพาะเลอืก 

Major Elective 

3)x-x-x( 

263xxx วชิาเฉพาะเลอืก 

Major Elective 

3)x-x-x( 

xxxxxx วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

3)x-x-x( 

 รวม 16 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

263453 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวศิวกรโยธา 

Laws and Ethics for Civil Engineers 

2)1-2-3( 

263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 

Civil Engineering Project II 

2)0-6-3( 

263xxx วชิาเฉพาะเลอืก 

Major Elective 

3)x-x-x( 

263xxx วชิาเฉพาะเลอืก 

Major Elective 

3)x-x-x( 

xxxxxx  วชิาเลอืกเสรี 

Free Elective 

3)x-x-x( 

 รวม 13 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

 การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะ   

การใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

 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 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English 

 ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน 

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ

การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร 

การเลือกซือ้สินค้า 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 ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน   

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์ไม่พึง

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 

including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, 
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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 าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใช้

ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อา่น เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ

ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา

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 ส านึกสาธารณะ 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 

 มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ

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 และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ

เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่

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 

 แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ

สุขภาพ การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน

ชีวิตประจ าวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ

การจัดการน้ าในชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใชพ้ลังงานอย่างประหยัด 

 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 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

 การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่า

ในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการ

คิดเชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์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 

 ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย 

วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม 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  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  

Computer Programming 

3(3-0-6) 

แนวคิดทางคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ของฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผลข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบวิธีการออกแบบและพัฒนา

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 

Calculus I  

3(3-0-6) 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงและ

ฟังก์ชันค่าเวคเตอร์ของจ านวนจริงและการประยุกต์ เทคนิคการอินทิเกรต อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การ

ประยุกต์ใชอ้นุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด 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,  
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improper integrals, applications of derivative, indeterminate form, matrices and system of linear 

equations 

 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3(3-0-6) 

พีชคณิตของเวคเตอร์ในสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้นเบื้องต้น ล าดับและอนุกรม การ

กระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ระบบพิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชัน

ค่าจรงิสองตัวแปร 

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 

Calculus III 

3(3-0-6) 

สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้นและการประยุกต์ เส้นตรง ระนาบ และพื้นผิว ในปริภูมิสาม

มิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันคา่จรงิหลายตัวแปรและการประยุกต์ 

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 หลักเคม ี

Principle of Chemistry  

4(3-3-8) 

สสารและการวัด โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมีและโครงสร้างโมเลกุล 

ปริมาณสารสัมพันธ์ ปฏิกิริยาเคมี ก๊าซ ของแข็ง ของเหลว สารละลาย อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น 

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 
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244101 ฟิสิกส์ 1  

Physics I 

4(3-3-8) 

หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่ เนื่องจาก

ความเร่งใน 1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุลแรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การ

เคลื่อนที่แบบวงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัมและการชน งาน พลังงาน และกฎการ

อนุรักษ์ในวิชาฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและการสั่น เสียงและการได้ยิน แสง 

สมบัติของแสง ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะ

และกฎ 4 ข้อ ของเทอร์โมไดนามกิส์ ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ และเครื่องยนตค์วามรอ้น 

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 

Physics II 

4(3-3-8) 

ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและแรงทางไฟฟ้า เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวน า

แบบต่างๆ การหาสนามไฟฟ้าจากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก 

กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็กและแหล่งก าเนิดสนามแม่เหล็ก 

เวกเตอร์สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎของบิโอซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การ

เหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน า แหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรไฟฟ้า

กระแสสลับ RLC ทฤษฎีสัมพันธภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์

นิวเคลียร์  

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 
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261101 เขียนแบบวิศวกรรม  

Engineering Drawing 

3(2-3-6) 

การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิกส์ การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์ การ

เขียนภาพพิกทอเรียล การบอกขนาดและความคลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียนภาพ

ช่วยและแผน่คลี่ การสเก็ตช์ภาพด้วยมอื การเขียนภาพประกอบและการก าหนดรายละเอียด การเขียน

แบบด้วยคอมพิวเตอร์  

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 

Engineering Statics 

3(3-0-6) 

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 

Construction Drawing 

2(1-2-3) 

ส่วนประกอบแบบก่อสร้าง การอ่านแบบก่อสร้าง การเขียนแบบด้วย โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ การเขียนแบบสถาปัตยกรรม การเขียนแบบโครงสรา้ง 

Construction drawing components, interpreting construction drawing, drawing using 

computer program, architectural drawing, structural drawing 

 

263202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรมโยธา 

Applied Mathematics in Civil Engineering 

3(3-0-6) 

พีชคณิตเชิงเส้น ผลเฉลยของสมการพีชคณิตและสมการอดิศัย การประมาณค่าเชิงเส้น

และการปรับเส้นโค้ง การแก้ระบบสมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์ทางวิศวกรรมโยธา การแปลง   

ลาปลาซ อนุกรมฟูเรียร ์ผลเฉลยเชงิตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ เวกเตอร์แคลคูลัส 

Linear algebra, solution of algebraic and transcendental equations, interpolation and 
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curve fitting, solutions of linear systems, differential equations in civil engineering systems, laplace 

transform, Fourier series, numerical solution of differential equation, vector calculus 

 

263211 ก าลังวัสดุ                                 

Strength of Materials 

3(3-0-6) 

แรง ความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุค 

อัตราส่วนปัวซง ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ แรงบิด แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความ

เค้นในคาน การแอ่นของคาน ความเค้นรวม วงกลมของมอร์ เงื่อนไขการวิบัติ เสายาวและเสาสั้น 

น้ าหนักบรรทุกวิกฤติ 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 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1  

Structural Analysis I 

3(3-0-6) 

พื้นฐานการวิเคราะห์โครงสร้าง ระบบโครงสร้าง แรงกระท าบนโครงสร้างและแรง

ปฏิกิริยา การจ าแนกโครงสร้าง แรงภายในโครงสร้างดีเทอร์มิเนทสถิตย์ เส้นอิทธิพลส าหรับโครงสร้าง

ดีเทอร์มิเนท การโก่งของโครงสร้างดเีทอร์มิเนทด้วยวิธีเรขาคณิต งานสมมต ิ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 

Concrete Technology 

4(3-3-8) 

ประวัติ การผลิต สมบัติทางเคมี ประเภทและการทดสอบปูนซีเมนต์ ปฏิกิริยาไฮเดรชัน 

สมบัติของมวลรวม น้ า สารผสมเพิ่ม การผสม การล าเลียงและการอัดแน่นคอนกรีต คอนกรีตสด การ

บ่มคอนกรีต การทดสอบคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว ก าลังของคอนกรีต การออกแบบ

ส่วนผสมคอนกรีต การควบคุมคุณภาพ คอนกรีตสมัยใหม่ ความรู้เบื้องต้นเรื่องวัสดุปอซโซลานและ

ความทนทานของคอนกรีต และการทดสอบตามมาตรฐานสากล 

History, manufacturing process, chemical properties, types and testing of cement, 
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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 concrete, mix design, quality control, modern concrete, introduction to pozzolanic 

materials and durability of concrete, and standard testing method 

 

263261 การส ารวจ  

Surveying 

3(2-3-6) 

หลักการงานส ารวจ เครื่องมือในงานส ารวจ งานระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้

กล้องวัดมุม การวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงานส ารวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับ

ได้  การปรับแก้ข้อมูล งานโครงขา่ยสามเหลี่ยม การค านวณมุมแบริ่งสแ์ละแอทซิมัท งานวงรอบ ระบบ

พิกัด การส ารวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ เส้นช้ันความสูง พื้นที่และปริมาตร การเขียนแผนที่ ปฏิบัติงาน

ส ารวจพืน้ฐาน 

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

  

ค่ายฝึกงานส ารวจ 

Survey Camp 

1 หน่วยกิต 

(ไม่น้อยกว่า 80 ชั่วโมง) 

การปฏิบัติงานส ารวจภูมิประเทศภายในพื้นที่ค่ายส ารวจ การส ารวจขั้นต้น การวางแผน 

การถ่ายระดับ การท าวงรอบ การส ารวจรายละเอียด การท าแผนที่ รายงานและการน าเสนอ 

Field work on topographic surveying in the camp area; preliminary surveying, 

planning, levelling, traverse, detail surveying, map plotting, report and presentation 

 

263271

  

ชลศาสตร์ 

Hydraulics 

4(3-3-8) 

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์  การเคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน 

โมเมนต์ตัมและแรงในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง 

การไหลคงที่แบบไม่ยุบในท่อ ทางน้ าเปิด การไหลแบบไม่คงที่ การวัดของไหลและเครื่องมือวัด 

ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาหลักการของกลศาสตร์ของไหล ของไหลสถิต การไหลผ่านท่อและทางน้ า

เปิด การวัดการไหลในท่อและทางน้ าเปิด  

Properties of fluid, fluid statics, fluid flow, energy equation, momentum and forces in 
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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 

 

263272

  

กลศาสตร์ของไหล 

Fluid Mechanics 

3(3-0-6) 

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิต การเคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์

ตัมและแรงในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหล

คงที่แบบไม่ยุบในท่อ ทางน้ าเปิด 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 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2  

Structural Analysis II 

3(3-0-6) 

หลักการในการวิเคราะห์โครงสร้างอินดีเทอร์มิเนท วิธีเปลี่ยนรูปร่างสอดคล้อง สมการ

สามโมเมนต์ วิธีพลังงาน วิธีมุมหมุนและระยะโก่ง วิธีกระจายโมเมนต์ เส้นอิทธิพลส าหรับโครงสร้าง

อินดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์แบบพลาสติกเบือ้งต้น การวิเคราะห์โดยการประมาณ การวิเคราะห์แบบ

เมตริกซ์เบื้องต้น การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์วเิคราะหโ์ครงสรา้ง 

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                             

Civil Engineering Materials and Testing 

2(1-3-4) 

พฤติกรรมและคุณสมบัติพื้นฐานของวัสดุทางวิศวกรรมโยธา การตรวจสอบและการ

ทดสอบเหล็กและเหล็กเสริม ไม้ อิฐ ยางมะตอย และชิ้นส่วนโครงสร้างส าเร็จรูป การปฏิบัติทดสอบ

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 

Reinforced Concrete Design 

4(3-3-8) 

พฤติกรรมการรับแรงอัด แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด แรงยึดเหนี่ยว และปฏิสัมพันธ์

ระหว่างแรง การออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีความเค้นใช้งานและวิธีก าลัง

การปฏิบัติออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและการให้รายละเอียด 

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 

Design of Timber and Steel Structures 

4(3-3-8) 

การวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก องค์อาคารรับแรงดึงและแรงอัด 

คาน เสา-คาน คานแผ่นเหล็กประกอบ คานวัสดุผสม รอยต่อ วิธีหน่วยแรงใช้งานและวิธีตัวคูณความ

ต้านทานและน้ าหนักบรรทุก การปฏิบัติออกแบบโครงสรา้งเหล็กและไม้และการให้รายละเอียด 

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 

Soil Mechanics 

4(3-3-8) 

                 การก าเนิดดิน การจ าแนกดินทางวิศวกรรม การส ารวจดิน การบดอัดดิน การซึมผ่านดิน 

ความเค้นในมวลดิน คุณสมบัติความเค้น-ความเครียดและก าลังเฉือนของดินเชื่อมแน่นและดินไม่เชื่อม

แน่นการทรุดตัว ทฤษฎีการอัดตัวคายน้ า ทฤษฎีก าลังแบกทาน เสถียรภาพทางความชันปฏิบัติการ

ทดสอบคุณสมบัติดินตามมาตรฐาน การเจาะส ารวจดินและการเก็บตัวอย่างดนิ การทดสอบคุณสมบัติ

ดินในสนามการทดสอบแอตเตอเบิร์กลิมิต ความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน 

การจ าแนกดินทางวิศวกรรม การบดอัดดิน   แคลิฟอร์เนียแบริ่งเรโช ความหนาแน่นของดินในสนาม 

ความซึมน้ าของดิน การทดสอบก าลังรับแรงเฉือนแบบไดเร็คเชียและแบบเวน การทดสอบก าลังรับ

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 

Foundation Engineering 

4(3-3-8) 

การส ารวจใต้ดิน ก าลังแบกทานของฐานราก การออกแบบฐานรากแผ่และฐานราก

เสาเข็ม การวิเคราะหก์ารทรุดตัว ปัญหาเกี่ยวกับแรงดันดิน โครงสร้างกันดินและก าแพงกันดินแบบเข็ม

พืด การปรับปรุงดินเบื้องต้น การออกแบบฐานรากแพและฐานรากปล่องเบื้องต้น การขุดดินแบบเปิด

จากผิวและการขุดดินแบบค้ ายัน การฝกึหัดออกแบบ 

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 

Highway Engineering 

3(3-0-6) 

ประวัติความเป็นมาของถนนและพัฒนาการของทางหลวง การบริหารทางหลวง 

หลักการการวางแผนทางหลวง การจราจร การส ารวจเส้นทาง การส ารวจดินและการทดสอบ การ

ออกแบบและการด าเนินการทางด้านเรขาคณิต การเงินและเศรษฐศาสตร์ทางหลวง หลักการเบื้องต้น

ในการออกแบบถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต  ผวิทาง  การระบายน้ า  การก่อสร้างและบ ารุงรักษา 

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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263354 การประมาณราคาก่อสร้าง 

Construction Cost Estimation 

2(1-2-3) 

หลักการประมาณราคา การประมาณราคาเบือ้งต้น การประมาณราคาโดยละเอียด การ

ถอดปริมาณงานส าหรับงานดิน งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล 

มาตรฐานการวัดปริมาณงาน การวิเคราะหอ์ัตราผลผลิต บัญชปีริมาณวัสดุ 

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  

Principle of Hydrology 

3(3-0-6) 

อุทกวิทยาเบื้องต้น วัฏจักรของน้ า ภูมิอากาศกับอุทกวิทยา น้ าจากอากาศและน้ าฝน 

การดักและการกักขังบนผิวดิน การระเหย การคายน้ า และการคายระเหย การซึมลงสู่ดิน น้ าท่าและ

การวัดน้ าท่า ไฮโดรกราฟ กราฟหนึ่งหน่วยน้ าท่า การเคลื่อนตัวของน้ าหลาก การวิเคราะห์ความถี่ของ

น้ าหลาก ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าฝนและน้ าท่า น้ าใต้ดินเบื้องต้น การตกตะกอนในทางน้ า 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, flood-

frequency analysis, rainfall-runoff relationship, elementary of groundwater, sediment in flow 

channel, probability in hydrology, applications of hydrology 

 

263391  การฝึกงาน 

Professional Training  

3 หน่วยกิต 

(ไม่น้อยกวา่ 240 ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรม

โยธา ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน 

Training, learning, gaining experience, improving working skills in civil engineering in 

private or government sectors 
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263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 

Prestressed Concrete Design 

3(2-2-5) 

หลักการขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุ ความเค้นที่ยอมให้ การ

วิเคราะห์ความเค้น  การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตอัดแรง การแอ่นตัวของคาน การสูญเสียแรงอัด

ในคาน ก าลังประลัยของคาน 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 

Building Design 

3(2-2-5) 

ประเภทของอาคารและประโยชน์ใช้สอย ระบบโครงสร้างของอาคาร ปัจจัยและ

ข้อก าหนดการออกแบบอาคาร กฎหมายควบคุมอาคาร มาตรฐานสถาปัตยกรรมของอาคาร ระบบ

วิศวกรรมในอาคาร การจ าลองและวิเคราะหโ์ครงสรา้ง การเตรียมรายการค านวณและแบบ  

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

  

ความคงทนของโครงสร้างคอนกรตี 

Durability of Concrete Structures 

3(3-0-6) 

ความคงทนของคอนกรีต การเยิ้มน้ า การหดตัวแบบพลาสติกและการทรุดตัวแบบ

พลาสติก การหดตัวแบบออโต้จีนัส คุณสมบัติเกี่ยวกับความร้อนและการแตกร้าวเนื่องจากความร้อน 

การหดตัวแบบแห้ง การเกิดปฏิกิริยาคาร์บอเนช่ัน การเกิดปฏิกิริยาอัลคาไลของมวลรวม การสัมผัสกับ

สภาวะแวดล้อมที่เป็นกรดและสารซัลเฟต การเกิดสนิมเหล็กเนื่องจากคลอไรด์ แนวคิดเกี่ยวกับการ

ออกแบบความคงทนและอายุการใช้งานของโครงสร้างคอนกรีต วัสดุปอซโซลาน คุณสมบัติของวัสดุ

ปอซโซลานต่อความคงทนของคอนกรีต การเพิ่มความทนทานของคอนกรีตในสภาวะแวดล้อมทะเล 

วัสดุจีโอโพลิเมอร์ ปัญหาความคงทนในโครงสรา้งคอนกรีตจริง 

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 
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design for concrete structures, pozzolan materials, pozzolan properties on durability of concrete, 

improvement of concrete durability in marine environment, geopolymer, durability problems in real 

structures 

 

263426

  

วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบื้องต้น 

Introduction to Earthquake Engineering 

3(2-2-5) 

พลศาสตร์ของโครงสร้างที่มีระดับขั้นความเสรีเดียวและความเสรีหลายขั้น รูปร่างและ

ความถี่การสั่นธรรมชาติของโครงสร้าง เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน สเปคตรัมการตอบสนอง การ

วิเคราะหโ์ครงสรา้งดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการออกแบบรับแรงแผ่นดนิไหว 

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 การปรับปรุงดนิเบื้องต้น 

Introduction to Soil Improvement 

3(3-0-6) 

คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินส าหรับน ามาใช้เป็นวัสดุฐานรากและวัสดุก่อสร้าง การ

ปรับปรุงคุณภาพพื้นดินทางวิศวกรรมเบื้องต้น การปรับปรุงดินทางกายภาพและทางเคมี  พื้นฐานการ

ปรับปรุงดนิด้วยวิธีเชิงกลและวิธีทางชลศาสตร์ ภาพรวมการเสริมก าลังดิน 

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  

Transportation Engineering 

3(3-0-6) 

องค์ประกอบหลักและลักษณะเฉพาะของระบบขนส่ง การวางแผน การออกแบบและ

ประเมินระบบการขนส่ง การจ าลองการขนส่ง การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางท่อ การขนส่งทางถนน 

การขนส่งทางราง การขนส่งทางอากาศ ระบบขนส่งแบบต่อเนื่อง หลักการเบื้องต้นส าหรับการวาง

แผนการขนสง่ระดับเมืองและภูมภิาค 

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 

Highway Materials 

3(2-2-5) 

ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุการทาง มาตรฐานการการออกแบบส่วนผสมวัสดุผวิทาง  

การปรับปรุงคุณภาพของดิน และการทดสอบวัสดุการทาง 

Properties and characteristics of highway materials, highway material standard 

regulations, soil quality improvement, material testing 
 

263445 การออกแบบผิวทาง 

Pavement Design 

3(2-2-5) 

หลักการของโครงสร้างทางหลวงและสนามบิน ชนิดของผิวทางและน้ าหนักล้อรถ ความ

เค้นในผิวทางแบบยืดหยุ่นและแบบแข็งเกร็ง คุณสมบัติขององค์ประกอบผิวทางของทางหลวงและ

สนามบิน วิธีการออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและแข็งเกร็งของทางหลวงและสนามบิน การระบายน้ า

ของผิวทาง วิธีการก่อสร้างและการบ ารุงรักษา 

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 การบรหิารงานก่อสร้าง 

Construction Management 

3(3-0-6) 

การจัดท าและส่งมอบโครงการ 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 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกรโยธา  

Laws and Ethics for Civil Engineers 

2(1-2-3) 

พระราชบัญญัติวิศวกร พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายการวางผังเมืองและ

สิ่งแวดล้อมส าหรับวิศวกรโยธา กฎหมายส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จรรยาบรรณส าหรับ

วิศวกรโยธา กรณีศกึษา 
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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 การพัฒนาอสังหารมิทรัพย์  

Real Estate Development 

3(3-0-6) 

ผู้ที่มีบทบาทส าคัญ การศึกษาหลักการและความเป็นไปได้ มุมมองทางการตลาด 

บทบาทของภาครัฐ ขั้นตอนส าหรับการอนุมัติโครงการ การกู้เงินของโครงการ สัญญาและการก่อสร้าง 

การจัดการที่ดนิและการขาย 

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  

Productivity and Quality Management in Construction 

3(3-0-6) 

ผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง วิธีการวัดและวิเคราะห์ผลิตภาพและคุณภาพ  

เทคนิคการบันทึกและวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงานก่อสร้าง เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพใน

งานก่อสร้าง การควบคุมผลติภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง 

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  

Construction Business 

3(3-0-6) 

องค์กรธุรกิจก่อสร้าง นวัตกรรมในธุรกิจก่อสร้าง การเตรียมเอกสารประกวดราคา 

สัญญางานก่อสร้าง หลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม หลักการของมูลค่าเทียบเท่า การเปรียบเทียบ

ทางเลือกในการลงทุน การศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ 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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263458 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง  

Material and Construction Technology 

3(3-0-6) 

นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างส าหรับงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม 

งานระบบไฟฟ้า งานระบบเครื่องกล เครื่องจักรเพื่องานก่อสร้าง กรณีศกึษาจากโครงการก่อสรา้งจริง 

Construction material innovation, construction technologies for structural work, 

architectural work, mechanical work and electrical work, construction equipment, case study from 

construction project 

 

263463 การส ารวจเส้นทาง 

Route Surveying 

3(2-2-5) 

การส ารวจวางเส้นทาง การท าระดับหมุดหลักฐาน การออกแบบระดับเส้นทาง การ

ค านวณปริมาณงานดิน การส ารวจเส้นทางโค้งในแนวราบและแนวตั้ง ความปลอดภัยของเส้นทางและ

การออกแบบ การส ารวจเพื่อท าการก่อสรา้งทาง 

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 

 

263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมโยธา  

Geographic Information System for Civil Engineering 

3(2-2-5) 

ทฤษฎีและปฏิบัติการน าเข้าข้อมูลไปสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการฐานข้อมูล

เชงิพื้นที่ การวิเคราะหข์้อมูล การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับงานทางวิศวกรรมโยธา 

Theory and practice of GIS data input, area database management, data analysis, 

application of geographic information system for civil engineering 

 

263465 การส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ 

Photogrammetric Surveying 

3(2-2-5) 

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 

Water Supply and Sanitary Engineering 

3(3-0-6) 

แหล่งน้ าดิบ มาตรฐานคุณภาพน้ าดื่ม ความต้องการเชิงคุณภาพ ระบบการจ่าย

น้ าประปา เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพน้ า ตะแกรง การตกตะกอน การกรอง การก าจัดความกระด้าง 

การก าจัดเหล็ก การควบคุมรสและกลิ่น การออกแบบระบบท่อจ่ายน้ า มลพิษทางน้ า ระบบระบาย

น้ าฝนและรวบรวมน้ าเสียเบือ้งต้น กระบวนการการบ าบัดน้ าเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสียในอาคาร 

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 

Hydraulic Engineering 

3(3-0-6) 

การประยุกต์หลักการของของไหลเพื่อออกแบบและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน

วิศวกรรมชลศาสตร์ การวิเคราะห์ระบบท่อ แรงน้ ากระแทกเครื่องสูบน้ าและกังหันน้ า การไหลในทาง

น้ าเปิด การออกแบบอ่างเก็บน้ า เขื่อนและฝาย ทางระบายน้ าล้น อาคารประกอบต่างๆของเขื่อนและ

ระบบชลประทาน  แบบจ าลองชลศาสตร์และการจัดการน้ าท่วม ระบบระบายน้ า 

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 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า  

Water Resources Engineering 

3(3-0-6) 

แนวคิดในการวางแผนและการวิเคราะห์ระบบทรัพยากรแหล่งน้ า การวิเคราะห์ระบบ

ทรัพยากรแหล่งน้ าโดยแบบจ าลอง การวางแผนโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ า การก่อสร้างโครงการ

พัฒนาทรัพยากรน้ า การประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ าทางด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ 

การจัดการลุ่มน้ า การจัดการน้ าในลุ่มน้ าด้วยแบบจ าลอง การจัดการและการด าเนินงานน้ าในเขื่อน โค้ง

กฏการปฏิบัติงานอ่างเก็บน้ า กรณีศกึษาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

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 วิศวกรรมการระบายน้ า 

Drainage Engineering 

3(3-0-6) 

หลักการและความส าคัญของการระบายน้ า การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลระบายน้ า 

อัตราการไหล ปริมาณฝนและและน้ าหลาก แบบจ าลองน้ าฝน-น้ าท่า ปริมาณน้ าส าหรับการออกแบบ 

ทฤษฎีการระบายน้ าบนผิวดิน-ใต้ดินและการออกแบบระบบ โครงข่ายระบบระบายน้ า  ปัญหาและการ

แก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้ า 

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 

Irrigation Engineering 

3(3-0-6) 

หลักการชลประทาน หลักฟิสิกส์ของน้ าในดิน ความต้องการน้ าของพืชและปริมาณน้ า

ชลประทาน เวลาในการให้น้ า วิธีการให้น้ าชลประทานต่าง ๆ การวางแผน การออกแบบ และการ

พัฒนาระบบชลประทาน การส่งน้ าและการบ ารุงรักษาโครงสร้างในระบบส่งน้ าชลประทาน 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 

Selected Topics in Civil Engineering 

3(2-2-5) 

หัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยในงานวิศวกรรมโยธา การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ด้วย

หลักวิชาการทางวศิวกรรมโยธา การน าเสนอความรูแ้ละการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา 
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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  

Civil Engineering Project I 

1(0-3-2) 

จัดท าโครงร่างโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับงานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือ

การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา ศึกษาค้นคว้าผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 

การน าเสนอโครงรา่ง 

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  

Civil Engineering Project II 

2(0-6-3) 

การจัดท าโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับงานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการ

พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา การน าเสนอโครงงาน การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ของ

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 

Engineering Materials 

3(3-0-6) 

ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้กลุ่ม

วัสดุที่ส าคัญทางวิศวกรรม เช่น โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และวัสดุผสม เป็นต้น แผนภูมิสมดุลเฟสและ

การแปลความหมาย คุณสมบัติทางกลและความเสื่อมสภาพของวัสดุ 

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.  เลขสามล าดับแรก หมายถึงสาขาวิชา 

 1.1 เลข 00x หมายถึงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 1.2 เลข 261 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 1.3 เลข 263 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 1.4 เลข 264 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถึงระดับช้ันปีของการศกึษา 

 3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถึงหมวดหมู่ในสาขาวิชา 

 3.1 เลข 0 หมายถึงรายวิชาพืน้ฐาน 

 3.2 เลข 1 และ 2 หมายถึงรายวิชาด้านวิศวกรรมโครงสร้าง 

 3.3 เลข 3 หมายถึงรายวิชาด้านวิศวกรรมปฐพี 

 3.4 เลข 4 หมายถึงรายวิชาด้านวิศวกรรมขนสง่ 

 3.5 เลข 5 หมายถึงรายวิชาด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 

 3.6 เลข 6 หมายถึงรายวิชาด้านวิศวกรรมส ารวจ 

 3.7 เลข 7 และ 8 หมายถึงรายวิชาด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้ าและสุขาภบิาล 

 3.8 เลข 9 หมายถึงรายวิชาโครงงาน สัมมนา ฝกึงาน สหวิชา 

 4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถึงอนุกรมของรายวิชา 
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 3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

   3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดบั ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ า 

ตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

1 นายกติติพงษ์ วุฒจิ านงค ์ 35001000xxxxx รอง M.Sci Irrigation Uinversity of California )Davis(, USA 2515 

   ศาสตราจารย์ M.Eng Civil Engineering Uinversity of California )Davis(, USA 2514 

    ชป.บ. - มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2511 

2* นายณัฐพงศ์ ด ารงวิริยะนุภาพ 35607000xxxxx รอง Ph.D. Civil Engineering University of Colorado at Boulder, USA 2553 

   ศาสตราจารย์ M.Sc. Civil Engineering University of Colorado at Boulder, USA 2552 

    วศ.ม. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2544 

    วศ.บ. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2541 

3 นายธนกร ชมภูรัตน์ 31201005xxxxx ผู้ช่วย Ph.D. Civil Engineering Chulalongkorn University 2552 

   ศาสตราจารย์ วศ.ม. วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 2548 

    วศ.บ. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 2545 

4 นายปรีดา ไชยมหาวัน 35799003xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Civil Engineering สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2552 

    วศ.ม. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2544 

    วศ.บ. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2541 

5* นายสมบูรณ์ เซี่ยงฉิน 35799000xxxxx ผู้ช่วย วศ.ด. วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2549 

   ศาสตราจารย์ วศ.บ. 

)เกียรตนิยิมอันดับ 2( 

 

วศิวกรรมโยธา จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2542 
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ล าดบั ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ า 

ตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

6 นายปิยพงษ์ สุวรรณมณโีชติ 3609900xxxxx ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า

ธนบุรี 

2550 

    วศ.บ. วศิวกรรมโยธา  มหาวทิยาลัยนเรศวร 2545 

7 นายธีระพจน ์ ศุภวริิยะกิจ 35099006xxxxx อาจารย์ Ph.D. Civil Engineering สถาบันเทคโนโลยนีานาชาตสิิรินธร 

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

2551 

    วศ.ม. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2544 

    วศ.บ. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเกษมบัณฑิต 2539 

    วศ.บ. วศิวกรรมอุตสาหการ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ 2539 

8 นายสุริยาวุธ ประอ้าย 55607900xxxxx อาจารย์ Ph.D Civil Engineering Université de Grenoble, France 2556 

    วศ.ม. 

วศ.บ. 

วศิวกรรมโยธา 

วศิวกรรมชลประทาน 

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2548 

2541 

9 นายชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ 15603000xxxxx อาจารย์ วศ.ม. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยนเรศวร 2557 

    วศ.บ. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยนเรศวร 2551 
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ล าดบั ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ า 

ตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

10* นายธเนศ ทองเดชศรี 35699002xxxxx อาจารย์ วศ.ม. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551 

    วศ.บ. 

)เกียรตนิยิมอันดับ 2( 

วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยนเรศวร 2547 

11* นายสุรเชษ  ศรีนารา 15712000xxxxx อาจารย์ วศ.ม. วศิวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 2558 

    วศ.บ. 

)เกียรตนิยิมอันดับ 2( 

วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยนเรศวร 2554 

12* นายอภชิาต บัวกลา้ 3640600xxxxx อาจารย์ วศ.ม. วศิวกรรมโยธา มหาวทิยาลัยนเรศวร 2548 

    วศ.บ. วศิวกรรมก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ฯ

ลาดกระบัง 

2541 

หมายเหต*ุ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา ป ี

1 นายสุเชษฐ์ ลขิิตเลอสรวง รอง

ศาสตราจารย์ 

D.Phil Civil Engineering 2546 

2 นายวิเชียร ชาลี รอง

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. วิศวกรรมโยธา 2551 

3 นายสสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจรญิ ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

D.Eng Structural 

Engineering 

2546 

4 นายบันลือ เอมะรุจิ ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Environmental 

Systems 

Engineering 

2541 

5 นายศิริชัย ตันรัตนวงศ์ ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Civil Engineering 2545 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

 ประสบการณ์ภาคสนามมีส่วนช่วยให้นิสิตน าความรู้ที่ได้ศึกษามาบูรณาการและประยุกต์ใช้

ความรู้กับงานจริง โดยในหลักสูตรได้ก าหนดให้นิสิตลงทะเบียนรายวิชา 263391 การฝึกงาน 

)Professional Training( จ านวน 3 หน่วยกิต โดยนิสิตจะได้เข้าไปฝึกฝนทักษะในสถาบัน องค์กรของรัฐ

หรือเอกชนที่ก าลังด าเนินงานทางด้านวิศวกรรมโยธา เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 240 ช่ัวโมง ในขณะที่ท าการ

ฝึกงานจะมีวิศวกรโยธาที่ปฏิบัติงานภายในแหล่งฝึกงานเป็นผู้มอบหมายงาน ตรวจสอบคุณภาพงาน 

และประเมินผลการปฏิบัติงานของนิสิต โดยพิจารณาเกรดเป็น ผ่าน S )Satisfactory( และ ไม่ผ่าน U 

)Unsatisfactory( ทั้งนี ้ก่อนเริ่มการฝกึงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์จะจัดโครงการปฐมนิเทศนิสติ โดยเน้น

ถึงบทบาทและหนา้ที่ของวิศวกร และแนวปฏิบัติตนระหว่างฝึกงานให้ได้ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ 

 

 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

  1( บูรณาการความรู้และทักษะต่างๆเพื่อน าไปปฏิบัติงานทางวิศวกรรมโยธาได้อย่าง

เหมาะสม 

  2( มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีรวมทั้งสามารถปรับตัวเข้ากับ

ผูร้่วมงานและสถานประกอบการได้ 

  3( มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกร สามารถเป็นผู้น าและผู้ตามได้ รวมทั้งแก้ปัญหา

ที่เกิดขึน้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสรา้งสรรค ์

  4( มรีะเบียบวินัย ตรงเวลา และมคีวามซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 

  5( มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของวิศวกร และเรียนรู้การท างานร่วมกับคนหมู่มากที่มี

ความแตกต่างกันทางความคิดและทางวัฒนธรรมได้ 

  7( มีความกล้าในการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนางานให้มี

คุณภาพยิ่งขึน้ 

 

 4.2 ช่วงเวลา   

 ภาคการศกึษาฤดูร้อนของช้ันปีที่ 3 

 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

  เป็นไปตามที่หนว่ยงานที่นิสิตเข้าฝกึงานก าหนด โดยมีระยะเวลาฝกึงานไม่นอ้ยกว่า 240 

ช่ัวโมง 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรอืงานวิจัย 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

 หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนในรายวิชา 263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 )Civil 

Engineering Project I( และ 263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 )Civil Engineering Project II( ในช้ัน

ปีที่ 4 โดยก าหนดให้นิสิตด าเนินงานเป็นกลุ่ม จ านวนสมาชิกในกลุ่มมีได้ไม่เกิน 5 คน หัวข้อโครงงานที่

นิสิตต้องศึกษาจะเกี่ยวข้องกับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา รวมถึงงานทางด้านอื่นๆที่สามารถน าองค์

ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาไปประยุกต์ใช้ได้ โดยทั่วไปงานทางด้านวิศวกรรมโยธาจะแบ่งออกเป็น 6 

กลุ่มย่อย คือ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง 

วิศวกรรมส ารวจ วิศวกรรมทรัพยากรน้ า ซึ่งนิสิตสามารถเลือกท าโครงงานได้ตามกลุ่มย่อยที่นิสิตให้

ความสนใจและมคีวามถนัด ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่มคีวามเชี่ยวชาญใน

แต่ละกลุ่มย่อยนั้น การประเมินผลรายวิชาโครงงานทางด้านวิศวกรรมโยธาจะพิจารณาจากรายงาน

ฉบับสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดและการน าเสนอของนิสิต โดยคณะกรรมการสอบโครงงาน

ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญในโครงงานจ านวนอย่างน้อย 2 

ท่าน 

 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1( สามารถสืบค้นข้อมูล )ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ( ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นปัญหาของโครงงานได้ 

 2( สามารถปรับใช้ความรูแ้ละเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาของโครงงานได้ 

 3( สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน และแสดงความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของโครงงาน

ได้อย่างสรา้งสรรค ์

 4( มีความรับผดิชอบในการท างานตามการแบ่งงานที่มอบหมาย 

 5( มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อ

แก้ปัญหาของโครงงานได้ 

 6( มทีักษะในการเขียน โดยพิจารณาจากการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

 7( มีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ โดยสามารถสื่อสารผลการศึกษาให้ผู้รับฟังเข้าใจได้ และ

เชื่อมั่นในผลการศึกษาของนสิิต 

 8( สามารถน าเสนอผลการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษได้ 

 

 5.3 ช่วงเวลา 

 ภาคการศกึษาต้น และภาคการศกึษาปลาย ของช้ันปีที่ 4 
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 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

 263494 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 1 )Civil Engineering Project I( จ านวน 1 หน่วยกิต 

 263495 โครงงานทางวศิวกรรมโยธา 2 )Civil Engineering Project II( จ านวน 2 หนว่ยกิต 

 

 5.5 การเตรยีมการ 

 ในรายวิชา 263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นิสิตได้คัดเลือก

หัวข้อโครงงานที่มีความสนใจ และพัฒนาขอ้เสนอโครงงาน โดยมีการเตรยีมการ ดังนี้ 

 1( ให้นิสติรวมกลุ่มและเลือกหัวข้อโครงงานที่มีความสนใจศกึษาประมาณ 3-5 คน  

 2( ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานที่มีความเชี่ยวชาญในแตล่ะหัวข้อ 

 3( กลุ่มนิสิตรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การ

สัมภาษณ์ผู้มสี่วนทีเกี่ยวข้อง และน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 

 4( กลุ่มนิสิตจัดท าข้อเสนอโครงงาน พร้อมก าหนดแผนการด าเนินงานโครงงานและจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนโครงงาน )ถ้ามี(  

 5( จัดกิจกรรมให้กลุ่มนิสิตได้น าเสนอข้อเสนอโครงงานแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการ

สอบ 

 ในรายวิชา 263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2  มีจุดมุ่ งหมายเพื่อให้นิสิตได้

ท าการศกึษาตามข้อเสนอโครงงาน โดยมีการเตรยีมการ ดังนี้ 

 1( กลุ่มนิสติด าเนนิงานโครงงาน ผา่นการให้ขอ้มูลและค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 2( กลุ่มนิสติจัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ และโปสเตอร์ภาษาอังกฤษ เพื่อเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 3( จัดกิจกรรมใหน้ิสติน าเสนอผลงานแบบปากเปล่าต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 

 1( อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของนิสติระหว่างด าเนนิงานโครงงาน 

 2( คณะกรรมการสอบโครงงานประเมินผลการเรียนรู้จากรายงานฉบับสมบูรณ์ และการ

น าเสนอแบบปากเปล่า 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

)1( มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคาราวะ 

รู้จักกาลเทศะ และท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี 

รับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม 

น อ ก จ า ก นั้ น ต้ อ ง ป ฏิ บั ติ ต น ภ า ย ใต้

จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์

สุจรติ และเสียสละ 

)1( สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน 

และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

)2( มีการพิจารณาความประพฤติในหอ้งเรียนเพื่อใช้

เป็นคะแนนส่วนหนึ่งในรายวิชาเฉพาะสาขา 

)2( มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สามารถพัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ ให้

สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางาน 

พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

)1( มีการมอบหมายงานที่มีลักษณะให้ค้นคว้าศึกษา

ด้วยตนเอง 

)2( มีการเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้ที่ก าลังศึกษาใน

แตล่ะรายวิชากับการพัฒนาเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

)3( คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ปัญหา

ได้อย่างเหมาะสม 

)1( การเรียนการสอนมีการสมมตสิถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ในการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้นิสติได้คิดวิเคราะห์ 

)2( การมอบหมายงานที่เป็นโครงงานเป็นระบบครบ

วงจรและการท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน 

และเวลา 

)4( สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น โดยเป็นได้

ทั้งผูน้ า และผูต้าม ตลอดจนมวีินัยในตนเอง 

)1( ก าหนดให้ในรายวิชาปฏิบัติการมีการท างานเป็น

กลุ่ม มีการสร้างสถานการณ์การเป็นผู้น ากลุ่ม และ

การเป็นสมาชิกกลุ่มโดยมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น

และอภปิรายในช้ันเรยีน 

)2( สร้างวินัยของนิสิตด้วยการเข้าเรียนตรงเวลา และ

สม่ าเสมอ 

)5( มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร 

และใช้ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และ

ศัพท์ เทคนิค เฉพาะสาขาวิชาฯ  ในการ

ติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

)1( มีการมอบหมายงานที่ต้องน าเสนอในลักษณะปาก

เปล่าประกอบสื่อในช้ันเรยีน 
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2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1(  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 

จรยิธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต 

2(  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม รวมถึงมจีติอาสาและส านึกสาธารณะ 

3(  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของตนเองและผู้อื่น 

4(  สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ

บุคคล องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 

5(  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้

ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

1( เน้นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลาและการแต่งกายให้ เป็นตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

2(มอบหมายให้นิสิตท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความ

รับผิดชอบ 

3( อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ระหว่างการสอน 

4( การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1( คะแนนการตรงต่อเวลาของนิสติในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 

2( คะแนนพฤติกรรมระหว่างการเรียนการรว่มกิจกรรมในห้องเรียน 
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2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1( มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

วิศวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมโยธา และการสร้าง

นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2( มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 

ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรมโยธา 

3( สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

4( สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม  รวมถึงการ

ประยุกต์ใชเ้ครื่องมือที่เหมาะสม เชน่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

5( สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในการประยุกต์แก้ไข

ปัญหาในงานจรงิได้ 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1( เน้นการเรียนการสอนจากหลักการทางทฤษฎีและประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติใน

สถานะจรงิ ทั้งนีก้ารเรียนการสอนดังกล่าวต้องให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

2( สอดแทรกการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น

วิทยากรพิเศษ 

3( มรีายวิชาโครงงานและการฝึกงาน/ในสถานประกอบการ   

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

1( การทดสอบย่อย 

2( การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3(การประเมินรายงานที่นิสิตจัดท า 

4( ประเมนิจากการท าโจทย์การบ้าน  

 

 2.3  ทักษะทางปัญญา 

 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1( มีความคิดอย่างมวีิจารณญาณที่ดี  

2( สามารถรวบรวม ศกึษา วิเคราะห ์และ สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการ 

3( สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึง

การใชข้้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4( มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรอืต่อยอดองค์ความรูจ้ากเดิมได้อย่างสรา้งสรรค์ 

5( สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้

ตลอดชวีิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ   

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1( การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2( ก าหนดโจทย์การบ้านที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจรงิ 

3( การให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าโครงงาน 

4( มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

5(มอบหมายงานโครงงานโดยใช้หลักการวิจัย 

2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1( การประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 

2( การประเมินผลการเรียนรู้จากการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง เช่น โจทย์การบ้าน 

การท ารายงาน และการท าโครงงานวิจัย เป็นต้น 

3( ประเมนิจากผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1( มีทักษะในการด าเนินชีวิตในพหุวัฒนธรรม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถใช้

ความรูใ้นสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 

2( สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง

ส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความ

ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 

3( สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และ

สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

4( รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้ง

งานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นทั้ งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผดิชอบ 

5( มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา

สภาพแวดล้อมตอ่สังคม 
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 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผูมี

ประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในด้านผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผดิชอบ ดังนี้ 

1( สามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

2( มคีวามรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

3( สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น

อย่างด ี   

 2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

1( จากผลการเรียนรู้ในรายวิชาฝกึงาน หรือโครงงาน  

2( ประเมนิจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

 

 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1( มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น

อย่างด ี

2( มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ

ประยุกต์ ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสรา้งสรรค์ 

3( สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4( มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูดและการเขียน ทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์ได้ 

5( สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ

วิชาชีพในสาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้   

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1( จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน 

ในระหวา่งผู้เรยีน ผูส้อน และผูเ้กี่ยวข้องอื่นๆ 
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2( จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นิสิตได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง 

และสถานการณเ์สมือนจริง พร้อมทั้งน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม   

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1( ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรอืคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

2( ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศกึษาต่างๆที่มกีารน าเสนอต่อช้ันเรยีน  

3( ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงานรว่มด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4( ทักษะการเขียนรายงาน 

 

 2.6 สุนทรยีภาพ 

 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

1( มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

1( จัดกิจกรรมเสริมที่สอดคล้องกันระหว่างงานด้านวิศวกรรมโยธาและคุณค่าของ

วัฒนธรรม เชน่ การก่อสร้างวัด บ้านทรงไทย เป็นต้น 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

1( ประเมินจากผลการน าเสนอผลงานหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

1( มสีุขนิสัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

2( สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาบุคลิกภาพ 

1( ในรายวิชาที่มีการปฏิบัติทางวิชาชีพ จะเน้นย้ าในเรื่องของความปลอดภัยก่อน

ปฏิบัติ 

2( จัดกิจกรรมที่มีเสริมทักษะการน าเสนอหน้าช้ันเรียน โดยเน้นในเรื่องของ

บุคลิกภาพระหว่างการน าเสนอ 
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2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

1( ประเมินจากการปฏิบัติงานของนิสิตตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยของ

หอ้งปฏิบัติการ 

2( ประเมินผลทางด้านบุคลิกภาพ สภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขสถานการณ์

ระหว่างการน าเสนอหนา้ช้ันเรยีน 

  

 2.8  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

  2.8.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

มีทักษะการปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา ในขอบเขตงานที่สภาวิศวกรก าหนดส าหรับ

ภาคีวิศวกรโดยแบ่งประเภททักษะด้านต่างๆ ดังนี้ 

1( มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านการทดสอบงานวิศวกรรมโยธาตาม

มาตรฐานสากล 

2( มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านการวิเคราะห์และออกแบบงานวิศวกรรม

โยธาโดยค านึงถึงความปลอดภัย 

3( มีทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพด้านการวางแผนและด าเนินการด้านวิศวกรรม

โยธาโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 2.8.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

1( จัดการเรียนการสอนความรู้ทางวิศวกรรมโยธา การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

วิศวกรรมโยธามาแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ และมีการพาไปศึกษาดูงานตามงานโครงการก่อสร้าง

จรงิ 

2( จัดให้นสิิตตอ้งผ่านการฝึกงานในโครงการก่อสร้างจรงิก่อนส าเร็จการศึกษา 

 2.8.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติการทางวชิาชีพ 

1( การประเมินความรู้และทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมโยธามา

แก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆ 

2( การประเมนิทักษะการปฏิบัติงานจากการฝีกงานในโครงการก่อสร้างจริง 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  

 • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001101 การใช้ภาษาไทย •      •    • •            •  •      

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม •  •    • •   • •   • • •       •        

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง •  •    • •   • •   • • •       •        

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า •  •    • •   • •   • • •       •        

002201 พลเมืองใจอาสา • • •    •     •    • •      •         

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม •  •    •         • •               

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล   •    • •   • • •  •        •         

003202 การจัดการสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 
 • •    • •   • •   •  •     • •    •    

 

004101 ศิลปะในการด าเนินชวีิต •  •    • •     •  •           •      

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกใน

สังคม •  •    • •    • •  • •        •  •  •   
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 

หมวดวิชาเฉพาะบังคับ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

241151 แคลคูลัส 1       •    •  •                   

241152 แคลคูลัส 2       •    •  •                   

241253 แคลคูลัส 3       •    •  •                   

242101 หลักเคมี      •   
•  •      •  •   •  •   •     

244101 ฟิสิกส์ 1            • • • •  •               

244102 ฟิสิกส์ 2            • • • •  •               

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา 

226101 การเขยีนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  •    •    • •                     

261101 เขยีนแบบวิศวกรรม    •  •          •                

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม •     •        •              •    

263103 เขยีนแบบก่อสร้าง    •  •          •     •     •  •    

263202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทาง

วิศวกรรมโยธา 
     •  •      •       • •          

263211 ก าลังวัสด ุ      •        •               • • 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 

263261 การส ารวจ  •  •   •  •    • •    •  •   •  • •   •   • 

263271 ชลศาสตร์  • •   •     • •  •   •  •   •  • •       

263262 คา่ยฝกึงานส ารวจ  • •   •    •  • •      •     • •   •   • 

264101 วัสดุวศิวกรรม  •    • •        •                 

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 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 

263373 หลักอุทกวิทยา       •    •       •    • •         

263391 การฝึกงาน  • •     •  •   • •  •   •    • • •   •   • 

263452 การบริหารงานก่อสร้าง    •     •  •  •     •  •    • •        • 

263453 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับ

วิศวกรโยธา • •  • •     •  •    •    •        •   • 

263475 วิศวกรรมชลศาสตร์  •     •  • •    •    •    •        •  

263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1       •  •   • • • • • • • •    • • •   •    

263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2       •  •   • • • • • • • •    • • •   •    

กลุ่มวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 

263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง    • •  •  • •   •     •  •          •  

263420 การออกแบบอาคาร    • •  •  • •   •  •   •  •          •  

263425 ความคงทนของโครงสร้าง

คอนกรีต 
•      •  •  •  •     •           •   

263426 วิศวกรรมแผน่ดินไหวเบ้ืองต้น  •     •       •    •  • •         •  

263455 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์    •  •    •     •   •             • 

263456 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพ

ในงานก่อสร้าง • •    •    •     •   •  •           
• 

263457 ธุรกิจก่อสร้าง    •  •    •     •   •             • 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 

263458 วัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้าง      •    •     •   •             • 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา       • •       •   •              

กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและการทาง 

263435 การปรับปรุงดินเบือ้งต้น       • •      •    •           •   

263441 วิศวกรรมขนส่ง        • • •    •     •             • 

263443 วัสดุการทาง  •  •   •       •    •           •   

263445 การออกแบบผวิทาง    • •  •  •    •     •  •    • •     •  

263463 การส ารวจเส้นทาง  •     •     •      • •  •    •      • 

263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับ

วิศวกรรมโยธา    
      • •    •   •   •   •  •        • 

263465 การส ารวจด้วยภาพถา่ยทาง

อากาศ 
      • •    •      • •  •  •  •      • 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา       • •       •   •              

กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

263456 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพ

ในงานก่อสร้าง • •    •    •     •   •  •           
• 

263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับ

วิศวกรรมโยธา    
      • •    •   •   •   •  •        • 
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รายวิชา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนทรี

ยภาพ 

7. ทักษะ

การ

ส่งเสริม

สุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบัติการทาง

วิชาชีพ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 

263465 การส ารวจด้วยภาพถา่ยทาง

อากาศ 
      • •    •      • •  •  •  •      • 

263474 วิศวกรรมการประปาและ

สุขาภิบาล 
   •   •       • •   •            •  

263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า  •  •   •  • •  •      •    •         • 

263478 วิศวกรรมการระบายน้ า       • •   •    •   •    •        •  

263479 วิศวกรรมชลประทาน  •  • •  •  • •  •      •  •  •        •  

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา       • •       •   •              
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 การวัดผลและการส าเร็จการศกึษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวน

สอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต 

2.1.3 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนิสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของ

นิสติ 

             2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนสิิตส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังส าเร็จการศึกษา 

เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตร จะประเมินจาก  

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา 

ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน

การประกอบการงานอาชีพ  

2.2.2 การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบ

การศกึษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนัน้ๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 

และคุณสมบัติดา้นอื่นๆ ของบัณฑิตที่เข้าศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษาในสถานศกึษานั้นๆ  

2.2.4 การประเมินจากบัณฑติที่ไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรยีนตามหลักสูตร เพื่อน ามาใช้ในการปรับหลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

2.2.5 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผู้ประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ 

เป็นอาจารย์พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรูข้อง นิสติ 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ใหม้ีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศกึษา 

คณะ และหลักสูตรที่สอน 

 1.2 มีการอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการ

พัฒนาการสอนของอาจารย์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ใหม้ีการเพิ่มพูนความรู ้สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง

วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลา

เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 2.1.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหท้ันสมัย  

 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการมีต าแหน่งทาง

วิชาการสูงขึ้น 

2.2.2 มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

2.2.3 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้

และคุณธรรม  
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน

หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

มหาวิทยาลัยก าหนดทุกปีการศึกษา จัดท ารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการบริหาร

จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายงาน

ผลตอ่คณะและมหาวิทยาลัย 

 

2. บัณฑิต 

คณะด าเนินการส ารวจข้อมูลบัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อมูลศิษย์เก่า และข้อมูลการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และส่งผลให้

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรสรุปและเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง

หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

 

3. นิสิต 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดและเสนอคุณสมบัติผู้สมัครเข้าศึกษาและคณะ

ด าเนนิงานตามขั้นตอนการรับเข้าที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คณะด าเนินโครงการปรับพื้นฐานให้นิสิตใหม่ทุกปีการศึกษาและประเมินผลความส าเร็จของ

โครงการ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและเสนอคณะแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่

ส าหรับให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะน าอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ และใหอ้าจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการให้

ค าปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะก าหนดรูปแบบกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพิ่มเติมและ

ประเมินผลการการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย 

คณะรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนิสิต อัตราการส าเร็จการศึกษา การร้องเรียนและประเมิน

ความพึงพอใจของนิสิตในการการจัดการข้อร้อง )ถ้ามี( สรุปผลในแต่ละปีให้คณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา 
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4. คณาจารย์ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดและเสนอคุณสมบัติของอาจารย์และให้คณะ

ด าเนนิการรับและแตง่ตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด  

คณะส ารวจความต้องการและสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การ

อบรม การสัมมนาทางวิชาชีพ มีก าหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติ

หนา้ที่ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

คณะรวบรวมข้อมูลร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ และประเมินความพึงพอใจใน

การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุปผลส่งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะในแต่ละปี 

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณะจัดเตรียมแผนและรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจาก

สถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะ

และมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง ระเบียบสภาวิศวกร เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดภาระงานสอนตามความรู้ความสามารถของอาจารย์

ผู้สอน พิจารณาการจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

ข้อสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชาหรือรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม และการ บูรณาการ

การเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินการของหลักสูตร สรุปผลในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน 

 อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิน้สุดภาคการศกึษา

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาหรอืรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

และรายงานผลต่อคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทุกปีการศึกษา 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ

หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการ

เรียนวิชาปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครอืข่าย และซอฟต์แวร์ ห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และ

สิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือ ต าราและวารสาร อาคาร

หรือสถานที่ส าหรับท ากิจกรรม เสนอให้คณะเพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบและประเมินผลการให้บริการจาก

นิสิต บุคลากรและอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการ

ให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่น

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวน

การด าเนินการของหลักสูตร  

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

     

3. มรีายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภ์าคสนาม )ถ้ามี( ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

)ถ้ามี( ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลัง

สิน้สุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม

แบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

6. มกีารทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนสิิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 )ถ้ามี( 

อย่างนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปี

การศกึษา 

     



74 
 

 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนกล

ยุทธ์การสอนหรอืการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ

ประเมินการด าเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ )ถ้ามี( ทุกคนได้รับการปฐมนเิทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ

และ/หรอืวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

 
 

    
 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน )ถ้ามี( 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่นอ้ยกว่า

ร้อยละ 50ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตที่มีตอ่บัณฑติ

ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1.1.1 มีการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนิสิต น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ

มาวิเคราะหเ์พื่อปรับกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสม  

1.1.2 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนใหเ้หมาะสมกับนิสิตแต่

ละช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

ให้นิสิตได้ประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน 

และการใชส้ื่อในทุกรายวิชา  

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

ประเมินความพึงพอใจของนิสติปีสุดท้าย บัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาและผูใ้ช้บัณฑิต  

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวศิวกรรมศาสตร์  

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ข้อมูล

ป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการ นิสิต บัณฑิต ศิษย์เก่า 

นโยบายของคณะและมหาวิทยาลัย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และระเบียบสภาวิศวกร เป็น

ข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้น

จะกระท าทุกๆ 5 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย 
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ภาคผนวก ก 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 

 

ตารางเปรียบเทยีบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 

หมวดวิชา เกณฑ์

มาตรฐานของ 

สกอ. 

(มคอ.1) 

ข้อบังคับ

สภาวิศวกร 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2555 

หลักสูตร

ปรับปรุง 

พ.ศ. 2560 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปบังคับ 

1.2 หมวดวชิาศึกษาทั่วไปเลอืก 

30 

 

30 

 

30 

21 

9 

30 

30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 หมวดวชิาเฉพาะบังคับ 

 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ 

 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางภาษา 

 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทางวศิวกรรมโยธา 

 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 

2.2 หมวดวชิาเฉพาะเลอืก 

84 105 

- 

21 

- 

 
84 

111 

99 

21 

3 

31 

44 

12 

111 

102 

21 

- 

28 

53 

9 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 6 6 6 

4. หมวดวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต - - )6( - 

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า 120 141 147)6( 147 
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ตารางเปรียบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 
หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ  21 หน่วยกิต หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปบังคับ  30 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาภาษา   9 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา   12 หน่วยกิต  

001103 ทักษะภาษาไทย 

Thai Language Skills  

3)3-0-6(   

 

 

ปิด

รายวิชา 
001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental of English  

3)3-0-6(  
 

 

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 

Developmental English  

3)3-0-6(  
 

 

 
 

 001101 การใชภ้าษาไทย  

Usage of Thai Language             

3)2-2-5( 

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

 
 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม     

Ready English  

3)2-2-5( 

 
 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative  English 

3)2-2-5( 

 
 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3)2-2-5( 

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  3 หน่วยกิต ปิดกลุ่มวิชาสังคมศกึษา  

003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

Civilization and Indigenous Wisdom 

3)3-0-6(    

ปิด

รายวิชา 003136 พะเยาศกึษา 

Phayao Studies 

3)2-2-5(    

กลุ่มวิชาพลานามัย   1 หน่วยกิต ปิดกลุ่มวิชาพลานามัย  

004150 กอล์ฟ 

Golf 

1)0-2-1(    

ปิด

รายวิชา 

004151 เกม 

Game 

1)0-2-1(  
 

 

004152 บรหิารกาย 

Body Conditioning 

1)0-2-1(    

004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ 

Rhythmic Activities 

1)0-2-1(    

004154 ว่ายน้ า 

Swimming 

1)0-2-1(    

004155 ลีลาศ 

Ballroom Dance 

1)0-2-1(    

004156 ตะกร้อ 

Takraw  

1)0-2-1(  
 

 

004157 นันทนาการ 

Recreation 

 

1)0-2-1(  
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 
004158 ซอฟท์บอล 

Softball 

1)0-2-1(    

ปิด

รายวิชา 

004159 เทนนิส 

Tennis 

1)0-2-1(    

004160 เทเบิลเทนนิส 

Table Tennis 

1)0-2-1(    

004161 บาสเกตบอล 

Basketball 

1)0-2-1(  
 

 

004162 แบดมินตัน 

Badminton 

1)0-2-1(    

004163 ฟุตบอล 

Football 

1)0-2-1(    

004164 วอลเลย์บอล 

Volleyball 

1)0-2-1(  
 

 

004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว 

Art of Self Defense           

1)0-2-1(  
 

 

กลุ่มวิชาบูรณาการ   8 หน่วยกิต กลุ่มวิชาบูรณาการ   18 หน่วยกิต  

005171 ชีวติและสขุภาพ 

Life  and  Health 

3)3-0-6(  
 

 

ปิด

รายวิชา 
005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3)2-2-5(    

005173 ทักษะชีวติ 

Life Skills  

2)1-2-3(    

   002201 พลเมืองใจอาสา  

Citizen Mind by Citizenship 

3)3-2-5(                           

เปิด

รายวิชา

ใหม่ 

   002202 สังคมพหุวัฒนธรรม  

Multicultural  Society 

3)3-2-5(                             

   003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล  

Communication in Digital Society 

3)3-2-5(                            

   003202 การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม  

Health and Environmental Management                           

3)3-2-5( 

   004101 ศิลปะในการด าเนินชีวติ 

Art of Living  

3)3-2-5(                           

   004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 
3)2-2-5( 

หมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก  9 หน่วยกิต ปิดหมวดวชิาศกึษาท่ัวไปเลือก  

กลุ่มวิชาภาษา 
001113 ภาษาอังกฤษเชงิวิชาการ 

English for Academic Purposes 

 

 

3)3-0-6(    

ปิด

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาคน้คว้า 

Information Science for Study and Research 
3)3-0-6(    

ปิด

รายวิชา 

002122 ปรัชญาเพื่อชวีิต 

Philosophy for Life 

3)3-0-6(    

002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 

Language Society and Culture 

3)3-0-6(    

002124 ปรทิัศน์ศิลปะการแสดงไทย 

Thai Performing Arts 

3)3-0-6(    

002125 ดุรยิางควิจักขณ์ 

Music Appreciation 

3)3-0-6(    

002126 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน 

Arts in Daily Life 

3)3-0-6(    

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
003131 กฎหมายพืน้ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ 

Fundamental Laws for Quality of Life 

3)3-0-6(    

ปิด

รายวิชา 

003132 ไทยกับประชาคมโลก 

Thai and the World Community 

3)3-0-6(    

003133 วิถีไทย วถิีทัศน ์

Thai Way and Vision 

3)3-0-6(    

003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

Politics  Economy and Society             

3)3-0-6(    

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
006140 มนุษยก์ับสิ่งแวดล้อม 

Man and Environment 

3)3-0-6(    

ปิด

รายวิชา 

006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 
Introduction to Computer Information Science 

3)2-2-5(    

006142 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 

Mathematics for Life in the Information Age 
3)3-0-6(    

006143 ยาและสารเคมีในชีวติประจ าวัน 

Drugs and Chemicals in Daily Life 

3)3-0-6(    

006144 อาหารและวิถีชวีติ 

Food  and  Life  Style 

3)3-0-6(    

006145 พลังงานและเทคโนโลยใีกล้ตัว 

Energy and Technology  Around  Us 

3)3-0-6(    

006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

Science in Daily Life 

3)3-0-6(    

กลุ่มวิชาบูรณาการ 
005170 พฤติกรรมมนุษย์ 

Human Behavior             

3)3-0-6(    ปิด

รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 
หมวดวชิาเฉพาะบังคับ  99 หน่วยกิต หมวดวชิาเฉพาะบังคับ  99 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต  

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3)3-0-6( 241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3)3-0-6( 

คงเดมิ 
241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3)3-0-6( 241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3)3-0-6( 

241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3)3-0-6( 241253 แคลคูลัส 3 

Calculus III 

3)3-0-6( 

256101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4)3-3-8( 

 

242101 หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4)3-3-8( 

 
คงเดมิ 

261101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4)3-3-8( 244101 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4)3-3-8( 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

  การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนต าแหน่งใน 1 และ 2 

มิติ  การเคลื่ อนที่ แบบหมุน งานและพลั งงาน 

กลศาสตร์ของอนุภาคแข็งเกร็ง สมบัติของสสาร 

กลศาสตร์ของของไหล การสั่นสะเทือนและเสียง

ระบบของเลนส์ ทฤษฎีคลื่นของแสง ความร้อนและ

ระบบก๊าซอุดมคติ เทอร์โมไดนามิกส์ และกลจักร

ความร้อน ทฤษฎีจลน์ 

 Transitional of motion in 1 dimension and 2 

dimensions,  rotating motion, work and energy, 

mechanics of rigid body, properties of matter, fluid 

mechanics, vibration and sound, lens system, 

wave theory of light, heat and ideal gas, 

thermodynamics, heat engine and kinetic theory 

  หน่วยการวัดทางฟิสิกส์ ปริมาณสเกลาร์และ

ปริมาณเวกเตอร์ การเคลื่อนที่เนื่องจากความเร่งใน 

1 มิติ การเคลื่อนที่ภายใต้สนามแรงโน้มถ่วง สมดุล

แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบ

วงกลมและกลศาสตร์ของวัตถุแข็งเกร็ง โมเมนตัม

และการชน งาน พลังงาน และกฎการอนุรักษ์ในวิชา

ฟิสิกส์ สมบัติของสสาร กลศาสตรข์องไหล คลื่นและ

การสั่น เสียงและการได้ ยิน แสง สมบัติของแสง 

ระบบเลนส์และการมองเห็น ความร้อนและอุณหภูมิ 

ระบบก๊าซอุดมคติ สมการสถานะและกฎ 4 ข้อ ของ

เทอ ร์ โม ไดนามิ กส์  ทฤษฎี จลน์ ของก๊ าซ  และ

เคร่ืองยนต์ความร้อน 

 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 
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ปรับปรุง 
261102 ฟิสิกส์ 2  

Physics II 

4)3-3-8( 244102 ฟิสิกส์ 2  

Physics II 

4)3-3-8( 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

  ไฟฟ้าสถิต ประจุไฟฟ้าและสนามไฟฟ้า กฎ

ของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรงและอุปกรณ์

แม่เหล็กไฟฟ้า การเหนี่ยวน าแม่เหล็กและกฏของฟา

ราเดย์ การเหนี่ยวน า การสั่นทางแม่เหล็กไฟฟ้าและ

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สนามแม่เหล็กเนื่องจาก

กระแสไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลง วงจรและอิเล็กทรอนิกส์

พื้นฐาน ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ กัมมันตรังสีและ

นิวเคลียส ก าเนิดทฤษฎีควอนตัม 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 

  ไฟฟ้ าสถิต  ประจุ ไฟฟ้ าและแรงทางไฟฟ้ า 

เวกเตอร์สนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าบนตัวน าแบบ

ต่างๆ การหาสนามไฟฟา้จากกฎของเกาส์ ศักย์ไฟฟ้า 

ความจุไฟฟ้าและสารไดอิเล็กทริก กระแสไฟฟ้าและ

ความต้านทาน วงจรไฟฟ้ากระแสตรง สารแม่เหล็ก

แล ะแห ล่ งก า เนิ ด ส น าม แม่ เห ล็ ก  เว ก เต อ ร์

สนามแม่เหล็กจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้า กฎ

ของบิโอซาวาตซ์และกฎของแอมแปร์ การเหนี่ยวน า

แม่ เหล็กและกฎของฟาราเดย์ ความเหนี่ยวน า 

แห ล่ งก า เนิ ด ไฟ ฟ้ าก ระแสสลั บ  ว งจ ร ไฟฟ้ า

กระแสสลับ RLC ทฤษฎีสัมพันธภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ 

ฟิสิกส์ควอนตัม ฟิสิกส์อะตอม และฟิสิกส์นวิเคลียร์  

 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 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางภาษา  3 หน่วยกิต  

146200 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 
3)3-0-6(    ปิด

รายวิชา 
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา 31 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา 28 หน่วยกิต  

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3)3-0-6( 226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3)3-0-6( 
คงเดมิ 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3)2-3-6( 261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3)2-3-6( 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

  การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟ

ฟิกส์  การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์  การเขียน

ภาพพิ ก ทอ เรียล  ก ารบอกขนาดแล ะค วาม

คลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียน

ภาพช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การ

เขียนภาพประกอบและการก าหนดรายละเอียด การ

เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนแบบเบื้องต้น

  การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟ

ฟิกส์  การเขียนภาพออโธกราฟฟิกส์  การเขียน

ภ าพพิ ก ทอ เรียล  ก ารบอก ขน าด แล ะค วาม

คลาดเคลื่อนยินยอม การเขียนภาพตัด การเขียน

ภาพช่วยและแผ่นคลี่ การสเก็ตช์ภาพด้วยมือ การ

เขียนภาพประกอบและการก าหนดรายละเอียด การ

เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์  
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ปรับปรุง 
เฉพาะด้านส าหรับวิศวกรรมแต่ละสาขา 

 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 

 Lettering, orthographic projection, 

orthographic drawing, pictorial drawing, 

dimensioning and tolerancing, section views, 

auxiliary views, freehand sketches, detail and 

assembly drawings, computer-aided drafting 

263101 สถิตยศาสตร์วศิวกรรม 

Engineering Statics 

3)3-0-6( 263101 สถิตยศาสตร์วศิวกรรม 

Engineering Statics 

3)3-0-6( 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

  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 

  ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุลของอนุภาคและวัตถุ

คงรูป การวิเคราะห์โครงข้อหมุน การวิเคราะห์แรง

แผ่กระจายบนคาน ความเสียดทาน งานเสมือนและ

เสถียรภาพ จุดเซ็นทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อย 

พลศาสตร์เบือ้งต้น 

 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 เขียนแบบก่อสรา้ง 

Construction Drawing 

2)1-2-3( 

รายวิชา

ใหม่ 

     ส่วนประกอบแบบก่อสร้าง การอ่านแบบ

ก่อสร้าง การเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

การเขี ยนแบบสถาปั ตยกรรม  การเขียนแบบ

โครงสรา้ง 

 Construction drawing components, 

interpreting construction drawing, drawing using 

computer program, architectural drawing, 

structural drawing 

263211 ก าลังวัสดุ 1 

Strength of Materials I 

3)3-0-6( 263211 ก าลังวัสด ุ

Strength of Materials 

3)3-0-6( 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

  แรงความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์

ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุค อัตรา

ส่วนปัวซง ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ  การบิด 

แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้น

ในคาน การแอน่ของคาน 

 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 

  แรง ความเค้น ความเครียด ความสัมพันธ์

ระหว่างความเค้นและความเครียด กฎของฮุค อัตรา

ส่วนปัวซง ความเค้นเนื่องจากอุณหภูมิ  แรงบิด 

แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน ความเค้น

ในคาน การแอ่นของคาน ความเค้นรวม วงกลมของ

มอร์ เงื่อนไขการวิบัติ เสายาวและเสาสั้น น้ าหนัก

บรรทุกวิกฤติ สูตรของออยเลอร ์การวิบัติของเสา  

 Forces, stresses, strains, stresses and strains 

relationship, Hooke’s law, Poisson’s ratio, thermal 

stresses, torsion, shear and bending moment 
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ปรับปรุง 
 

 

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 

263212 ก าลังวัสดุ 2 

Strength of Materials II  

3)3-0-6( 

  คานค้ ายัน ความเค้นรวม ความเครียดรวม 

วงกลมของมอร์ เงื่อนไขการวิบัติ คานประกอบจาก

วัสดุต่างชนิด เสายาวและเสาสั้น น้ าหนักบรรทุก

วิกฤติ สูตรของออยเลอร์  การวิบัติของเสา การต่อ

โครงสร้างด้วยการเชื่อมหรือหมุดย้ าและสลักเกลียว 

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 

 

263261 การส ารวจ 

Surveying 

3)2-3-6( 263261 การส ารวจ 

Surveying 

3)2-3-6( 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

  หลักการส ารวจ เคร่ืองมือในงานส ารวจ 

การท าระดับ การวัดมุมและระยะทางความถูกต้อง

และคลาดเคลื่อนในงานส ารวจ การค านวณข้อมูล

และปรับแก้ความคลาดเคลื่อน งานโครงข่าย

สามเหลี่ยม การหมุนอาซิมุท การส ารวจภูมิประเทศ 

เส้นชั้นความสูง การท าแผนที่ 

 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 

  หลักการงานส ารวจ เคร่ืองมือในงานส ารวจ 

งานระดับ หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม 

การวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนใน

งานส ารวจ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  การ

ปรับแก้ข้อมูล งานโครงข่ายสามเหลี่ยม การค านวณ

มุมแบร่ิงส์และแอทซิมัท งานวงรอบ ระบบพิกัด การ

ส ารวจรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ เส้นชั้นความสูง พื้นที่

และปริมาตร การเขียนแผนที่  ปฏิบัติงานส ารวจ

พืน้ฐาน 

 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 

263271 กลศาสตร์ของไหล 

Fluid Mechanics 

4)3-3-8( 263271 ชลศาสตร์ 

Hydraulics 

4)3-3-8( ปรับชื่อ

วิชา และ

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

  คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ การ

เคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์ตัม

และแรงในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง 

  คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย์ การ

เคลื่อนที่ของของไหล สมการพลังงาน โมเมนต์ตัม

และแรงในการเคลื่อนที่ของของไหล สมการต่อเนื่อง 
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ปรับปรุง 
การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลคงตัว

แบบไม่ยุบในท่อ ทางน้ าเปิด การวัดของไหลและ

เคร่ืองมือวัด ปฏิบัติการทดลองเพื่อศึกษาหลักการ

ของกลศาสตร์ของไหล ของไหลสถิตย์ การไหลผ่าน

ท่อและทางน้ าเปิด การวัดการไหลในท่อและทางน้ า

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 

การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึง การไหลคงที่

แบบไม่ยุบในท่อ ทางน้ าเปิด การไหลแบบไม่คงที่ 

การวัดของไหลและเคร่ืองมือวัด ปฏิบัติการทดลอง

เพื่อศึกษาหลักการของกลศาสตร์ของไหล ของไหล

สถิตย์ การไหลผ่านท่อและทางน้ าเปิด การวัดการ

ไหลในท่อและทางน้ าเปิด  

 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 of fluid mechanics principle; fluid statics, 

flow in pipe and open channel, flow measurement 

in pipe and open channel 

263302 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรม

โยธา 

Applied Mathematics in Civil 

Engineering 

3)3-0-6( 263202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวศิวกรรม

โยธา 

Applied Mathematics in Civil 

Engineering 

3)3-0-6( 

ปรับรหัส

วิชา 

263362 ค่ายฝึกงานส ารวจ 

Survey Camp 

)ไม่น้อยกว่า 80 ชม.( 

1 

หน่วย 

กิต 

263262 ค่ายฝึกงานส ารวจ 

Survey Camp 

)ไม่น้อยกว่า 80 ชม.( 

1 

หน่วย 

กิต 

ปรับรหัส

วิชา 

264101 เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรมและ

การใชง้าน 

Engineering Tools and Operations 

2)1-3-4(    

ปิด

รายวิชา 

  ความปลอดภัยในโรงฝึกงาน เคร่ืองมือวัดและ

เคร่ืองมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม วิธีใช้เคร่ืองมือ

และเคร่ืองจักร ปฎิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับงาน

เค ร่ื อ งมื อ ข น าด เล็ ก ที่ ท า ง าน ด้ ว ย มื อ  ง า น

เคร่ืองจักรกล 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 

   

264201 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3)3-0-6( 264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3)3-0-6( 

ปรับรหัส

วิชาและ

ค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างคุณสมบัติ 

กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้ของกลุ่มวัสดุที่

ส าคัญทางวิศวกรรม โลหะ พอลิเมอร์ เซรามิก และ

วัส ดุ ผส ม  แผนภู มิ ส ม ดุ ล เฟ ส  แล ะก ารแปล

ความหมายคุณสมบัติทางกลและความเสียหายของ

  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง 

คุณสมบัติ กระบวนการผลิต และการประยุกต์ใช้

กลุ่มวัสดุที่ส าคัญทางวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลิเมอร์ 

เซรามิกส์ และวัสดุผสม คุณสมบัติทางกลและการ

ความเสียหายของวัสดุ 
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ปรับปรุง 
วัสดุ 

 Relationship between structures, properties, 

production processes and applications of main 

groups of engineering materials, metals, 

polymers, ceramics and composites, phase 

equilibrium diagrams and their interpretation, 

mechanical properties and materials degradation 

 Study of relationship between structures, 

properties, production processes and application of 

main group of engineering materials i.e.  metals, 

polymers, ceramics and composites; mechanical 

properties and materials degradation. 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 44 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา 53 หน่วยกิต  

   182341 การวางผังเมืองเบือ้งต้น 

Basic Urban Design 

3)2-2-5( เปิด

รายวิชา 

     พื้นฐานความรู้ทางด้านวิวัฒนาการของ

เมือง ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดและการ

เปลี่ยนแปลงด้านกายภาพของเมือง โครงสร้างทาง

เศรษฐกิจสังคม สภาพแวดล้อมของเมืองและภาค 

ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองและชนบท ขั้นตอนการ

วางแผนภาคและการวางผังเมือง การออกแบบวาง

ผังและการพัฒนาชุมชนเมือง การใช้ที่ดินในเมือง 

การจราจรและขนส่ง 

 

263213 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 1 

Structural Analysis I 

3)3-0-6( 263213 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 1 

Structural Analysis I 

3)3-0-6( 
คงเดมิ 

263316 คอนกรีตเทคโนโลย ี

Concrete Technology 

4)3-3-8( 263216 คอนกรีตเทคโนโลย ี

Concrete Technology 

4)3-3-8( 

ปรับรหัส

วิชาและ 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 

  ประวัติปูนซีเมนต์ประเภทและคุณสมบัติของ

ปูนซี เมนต์มวลรวมสารผสมเพิ่ มคอนกรีตสด

คอนกรีตที่แข็งตัวแล้วคุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีต

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตความรู้เบื้องต้นเรื่อง

ความทนทานของคอนกรีตวัสดุปอซโซลานและ

คอนกรีตก าลังสูงคอนกรีตชนิดพิเศษการทดสอบ

ตามมาตรฐานสากลความคงทนของโครงสร้าง

คอนกรีตเบือ้งต้น 

 History of cement, types and properties of 

cement, aggregate, admixture, fresh concrete, 

hardening concrete, mechanical properties of 

concrete, mix design of concrete, introduction to 

durability concrete, pozzolan materials and high 

strength concrete, special types of concrete, 

standard testing method, introduction to durability 

of concrete structures 

  ประวัติ การผลิต สมบัติทางเคมี ประเภทและ

การทดสอบปูนซีเมนต์ ปฏิกิริยาไฮเดรชัน สมบัติของ

มวลรวม น้ า สารผสมเพิ่ม การผสม การล าเลียงและ

การอัดแน่นคอนกรีต คอนกรีตสด การบ่มคอนกรีต 

การทดสอบคอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว 

ก าลังของคอนกรีต การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต 

การควบคุมคุณภาพ คอนกรีตสมัยใหม่ ความรู้

เบื้องต้นเรื่องวัสดุปอซโซลานและความทนทานของ

คอนกรีต 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 

concrete, mix design, quality control, modern 

concrete, introduction to pozzolanic materials and 

durability of concrete, and standard testing 

method 
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ปรับปรุง 
263314 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 2 

Structural Analysis II 

3)3-0-6( 263314 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 2 

Structural Analysis II 

3)3-0-6( 

คงเดมิ 

263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 

Civil Engineering Materials and 

Testing 

2)1-3-4( 263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 

Civil Engineering Materials and 

Testing 

2)1-3-4( 

263317 การออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

Reinforced Concrete Design 

4)3-3-8( 263317 การออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

Reinforced Concrete Design 

4)3-3-8( 

263331 ปฐพีกลศาสตร์ 

Soil Mechanics 

4)3-3-8( 263331 ปฐพีกลศาสตร์ 

Soil Mechanics 

4)3-3-8( 
คงเดมิ 

263333 วิศวกรรมฐานราก 

Foundation Engineering 

4)3-3-8( 263333 วิศวกรรมฐานราก 

Foundation Engineering 

4)3-3-8( 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

  การส ารวจใต้ดิน ก าลังแบกทานของฐานราก 

การออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากแพ การ

ออกแบบฐานรากเสาเข็มและฐานรากปล่อง การ

วิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาเกี่ยวกับแรงดันดิน

โครงสร้างกันดินและก าแพงกันดินแบบเข็มพืด การ

ปรับปรุงดินเบือ้งต้น 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 

  การส ารวจใต้ดิน ก าลังแบกทานของฐานราก 

การออกแบบฐานรากแผ่และฐานรากเสาเข็ม การ

วิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาเกี่ยวกับแรงดันดิน 

โครงสร้างกันดินและก าแพงกันดินแบบเข็มพืด การ

ปรับปรุงดินเบื้องต้น การออกแบบฐานรากแพและ

ฐานรากปล่องเบื้องต้น การขุดดินแบบเปิดจากผิว

และการขุดดินแบบค้ ายัน 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 

263341 วิศวกรรมขนส่ง 

Transportation Engineering 

3)3-0-6(    

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา 

และ 

ย้ายเป็น

วิชาเลือก 

  องค์ประกอบหลักและลกัษณะเฉพาะของระบบ

ขนส่ง การวางแผน การออกแบบและการด าเนินการ

ส าหรับการขนสง่ทางบก ทางอากาศ ทางน้ าและ

ระบบขนส่งแบบต่อเนื่อง หลกัการเบือ้งต้นส าหรับ

การวางแผนการขนส่งระดับเมืองและภูมิภาค 

 Major components in transportation system, 

planning, design and operations for land, air, and 

water transportation and continuous transportation 

system, fundamental concept for urban and 

regional transportation system planning 
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ปรับปรุง 
263442 วิศวกรรมการทาง 

Highway Engineering 

3)3-0-6( 263342 วิศวกรรมการทาง 

Highway Engineering 

3)3-0-6( 

ปรับรหัส

วิชา และ 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

  ประวัติความเป็นมาของถนนและพัฒนาการของ

ทางหล วง  ห ลั ก ก ารก ารวางแผนทางหลวง 

การจราจร การส ารวจเส้นทาง การส ารวจดินและ

การทดสอบ การออกแบบทางด้านเรขาคณิต 

หลักการเบื้องต้นในการออกแบบถนนลาดยาง ถนน

คอนกรีต  ผิวทาง  การระบายน้ า  การก่อสร้างและ

บ ารุงรักษา 

 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 

  ประวัติความเป็นมาของถนนและพัฒนาการของ

ทางหลวง การบริหารทางหลวง หลักการการ

วางแผนทางหลวง การจราจร การส ารวจเส้นทาง 

การส ารวจดินและการทดสอบ การออกแบบและ

การด าเนินการทางด้านเรขาคณิต การเงินและ

เศรษฐศาสตร์ทางหลวง หลักการเบื้องต้นในการ

ออกแบบถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต  ผิวทาง  การ

ระบายน้ า  การก่อสรา้งและบ ารุงรักษา 

 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 

   263354 การประมาณราคาก่อสรา้ง 

Construction Cost Estimation 

2)1-2-3( 

รายวิชา

ใหม่ 

    หลักการประมาณราคา การประมาณราคา

เบื้องต้น การประมาณราคาโดยละเอียด การถอด

ปริมาณงานส าหรับงานดิน งานโครงสร้าง งาน

สถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาล 

มาตรฐานการวัดปริมาณงาน การวิเคราะห์อัตรา

ผลผลิต บัญชีปรมิาณวัสดุ 

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 

Principle of Hydrology 

3)3-0-6( 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

และยา้ย

เป็นวิชา

บังคับ 

    อุทกวิทยาเบือ้งต้น วัฏจักรของน้ า ภูมิอากาศกับ

อุทกวิทยา น้ าจากอากาศและน้ าฝน การดักและการ

กักขังบนผิวดิน การระเหย การคายน้ า และการคาย

ระเหย การซึมลงสู่ดิน น้ าท่าและการวัดน้ าท่า ไฮโดร

กราฟ กราฟหนึ่งหน่วยน้ าท่า การเคลื่อนตัวของน้ า

ห ล าก  ก า รวิ เค ร า ะห์ ค ว าม ถี่ ข อ งน้ า ห ล า ก 

ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าฝนและน้ าท่า น้ าใต้ดิน
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ปรับปรุง 
เบื้องต้น การตกตะกอนในทางน้ า 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 

   263391 การฝึกงาน 

Professional Training 

3 

)ไม้น้อยกว่า 

240 ชัวโมง( 

ย้ายมา

จากวิชา

หมวด

วิชาไม่

นับหน่วย

กิต 

263418 การออกแบบโครงสรา้งไม้และเหลก็ 

Design of Timber and Steel 

Structures 

4)3-3-8( 263318 การออกแบบโครงสรา้งไม้และเหลก็ 

Design of Timber and Steel 

Structures 

4)3-3-8( 
ปรับรหัส

วิชา 

263452 การบรหิารงานก่อสรา้ง 

Construction Management 

3)3-0-6( 263452 การบรหิารงานก่อสรา้ง 

Construction Management 

3)3-0-6( 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

  หลักการบริหารและจัดการงานก่อสร้าง 

กระบวนการก่อสร้าง รูปแบบสัญญาและโครงสร้าง

องค์กร การวางผัง การวางแผนการด าเนินงาน การ

จัดการด้านวัตถุดิบและทรัพยากร การตรวจสอบ

ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน เทคนิคที่ใช้ในการ

วางแผนและตรวจสอบการด าเนินงาน เพิร์ท ซีพีเอ็ม 

การบริหารด้านการเงินที่ใช้ในงานก่อสร้าง  ความ

ปลอดภัย การควบคุมคุณภาพ การประยุกต์ใช้

คอมพิวเตอร์ในการบรหิารงานก่อสรา้ง 

 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 

 

 

 

  การจัดท าและส่งมอบโครงการ องค์กรใน

งานก่อสร้าง การวางผังโครงการ การวางแผน

โครงการ เทคโนโลยีก่อสร้างสมัยใหม่ เคร่ืองจักรกล

ในงานก่อสร้าง สายงานวิกฤติ )ซีพีเอ็ม( การจัดการ

ทรัพยากร การตรวจวัดความก้าวหน้า ความ

ปลอดภัยในงานก่อสรา้ง 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 
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ปรับปรุง 
263453 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับ

วิศวกรโยธา 

Laws and Ethics for Civil Engineers 

2)1-2-3( 263453 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับ

วิศวกรโยธา 

Laws and Ethics for Civil Engineers 

2)1-2-3( 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

  กฎหมาย พระราชบัญญัติ และกฎกระทรวงที่

เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง การตรวจสอบอาคาร

เบื้ อ งต้ น จ รรย าบ รรณ ส าห รับ วิ ศ วก ร โย 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 

  พระราชบัญญัติวศิวกร พระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร กฎหมายการวางผังเมืองและสิ่งแวดล้อม

ส าหรับวิศวกรโยธา กฎหมายส าหรับการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ จรรยาบรรณส าหรับวิศวกรโยธา 

กรณีศกึษา 

Engineering act, building control act, urban 

planning and environmental laws for civil 

engineers, law for real estate development, ethics 

for civil engineers, case studies 

263475 วิศวกรรมชลศาสตร์ 

Hydraulic Engineering 

3)3-0-6( 263475 วิศวกรรมชลศาสตร์ 

Hydraulic Engineering 

3)3-0-6( 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

  การประยุกต์หลักการของของไหลเพื่อออกแบบ

และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมชล

ศาสตร์ การวิเคราะห์ระบบท่อ แรงน้ ากระแทก 

เคร่ืองสูบน้ าและกังหันน้ า การไหลในทางน้ าเปิด อา่ง

เก็บน้ า เขื่อนและฝาย ทางระบายน้ าล้น อาคาร

ประกอบต่างๆของเขื่อนและระบบชลประทาน  

แบบจ าลองชลศาสตรแ์ละการจัดการน้ าท่วม 

 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 

  การประยุกต์หลักการของของไหลเพื่อออกแบบ

และปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมชล

ศาสตร์ การวิเคราะห์ระบบท่อ แรงน้ ากระแทก

เคร่ืองสูบน้ าและกังหันน้ า การไหลในทางน้ าเปิด การ

ออกแบบอา่งเก็บน้ า เขื่อนและฝาย ทางระบายน้ าล้น 

อาคารประกอบต่างๆของเขื่อนและระบบชลประทาน  

แบบจ าลองชลศาสตร์และการจัดการน้ าท่วม ระบบ

ระบายน้ า 

 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 

263492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering Project 

2)0-6-3( 263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 

Civil Engineering Project I 

1)0-3-2( 

ปรับรหัส

วิชา 

หน่วยกิต 

และ 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

  การจัดท าโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับ

งานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนา

เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธาภายใต้การดูแล

ของอาจารย์ที่ปรึกษา การน าเสนอโครงงาน การ

จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ของโครงงาน 

 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 

  จัดท าโครงร่างโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับ

งานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนา

เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา ศึกษาค้นคว้า

ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ เกี่ยวข้อง การ

น าเสนอโครงร่าง 

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 
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 project 263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 

Civil Engineering Project II 

2)0-6-3( 

   การจัดท าโครงงานในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับ

งานวิจัย ปัญหาในการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนา

เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโยธา การน าเสนอ

โครงงาน การจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ ของ

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 

วชิาเฉพาะเลือก   12 หน่วยกิต วชิาเฉพาะเลือก   12 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง กลุ่มวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง  

263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 

Prestressed Concrete Design 

3)2-2-5( 

 

263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 

Prestressed Concrete Design 

3)2-2-5( 

 
คงเดมิ 

263420 การออกแบบอาคาร 

Building Design 

3)2-2-5( 

 

263420 การออกแบบอาคาร 

Building Design 

3)2-2-5( 

 

263421 พฤติกรรมทางกลศาสตร์ของวัสด ุ

Mechanical Behavior of Materials 

3)3-0-6(    

ปิด

รายวิชา 

  โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของ

วัสดุ  วัสดุ ในงานวิศวกรรม ความสัมพันธ์และ

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 วิธีไฟไนต์เอลิเมนตใ์นงานวิศวกรรม

โยธา 

Finite Element Method in Civil 

Engineering 

3)2-2-5( 

 

   

ปิด

รายวิชา 

  หลักการทั่วไปของวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ การ

วิเคราะห์ปัญหามิติเดียว การวิเคราะห์ความเค้นและ

ความเครียดระนาบ การวิเคราะห์โครงข้อหมุน คาน 

และโครงข้อแข็ง การใช้ไอโซพาราเมตริกซ์เอลิเมนต์

ส าหรับปัญหาสองมิติ วิธีการถ่วงน้ าหนักเศษตกค้าง 

การอินทิเกรตและฟังก์ชั่นการประมาณภายในเอลิ

เมนต์เมตริกซ์  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ

ใชใ้นการวเิคราะห์โครงสรา้ง 
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ปรับปรุง 
 Fundamental of finite element method, 

one-dimensional problem analysis, plane stress 

and plane strain problems analysis, truss, beam 

and frame analysis, iso-parametric elements for 

two-dimensional problem, weighted residual 

method, integration and approximated function in 

element matrix, computer programming for 

structural analysis 

263423 พลศาสตร์ของโครงสรา้งเบือ้งตน้ 

Introduction to Structural Dynamics 

3)3-0-6(    

ปิด

รายวิชา 

  พลศาสตร์ของโครงสร้างที่มีระดับขั้นความ

เสรีเดียวและความเสรีหลายขั้น การสั่นแบบฮาร์โม

นิค การสั่นแบบอิสระและแบบบังคับ เคร่ืองมือวัด

การสั่นสะเทือน สเปคตรัมการตอบสนองของ

โครงสร้าง การวิเคราะห์ระบบด้วยวิธีเชิงตัวเลข 

วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบือ้งต้น 

 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 

   

263424 โครงสรา้งคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป 

Precast Concrete Structures 

3)3-0-6( 

 

   

ปิด

รายวิชา 

  บทบาทและความส าคัญของโครงสร้าง

คอนก รีตหล่อส าเร็จรูปวัสดุที่ ใช้ ในโครงสร้าง

ส าเร็จรูปการวิเคราะห์ โครงสร้างส าเร็จรูปพื้น

คอนกรีตส าเร็จรูปคานคอนกรีตส าเร็จรูปเสาและ

ผนังรับแรงเฉือนไดอะแฟรมของพื้นทางราบจุดต่อ

และการต่อเชื่อมการเชื่อมต่อระหว่างคานและเสา

การโยงยึดในโครงสร้างคอนกรีตหล่อส าเร็จรูป 

 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 

   

263425 ความคงทนของโครงสรา้งคอนกรีต 

Durability of Concrete Structures 

3)3-0-6( 

 

263425 ความคงทนของโครงสรา้งคอนกรีต 

Durability of Concrete Structures 

 

3)3-0-6( 

 คงเดมิ 
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ปรับปรุง 
   263426 วิศวกรรมแผ่นดินไหวเบือ้งต้น 

Introduction to Earthquake 

Engineering 

3)2-2-5( 

 

รายวิชา

ใหม่ 

     พลศาสตร์ของโครงสร้างที่มีระดับขั้นความเสรี

เดียวและความเสรีหลายขั้น รูปร่างและความถี่การ

สั่ นธรรมชาติของโครงสร้าง เค ร่ืองมือวัดการ

สั่นสะเทือน สเปคตรัมการตอบสนอง การวิเคราะห์

โครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการ

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 

   263455 การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

Real Estate Development 

3)3-0-6( 

     ผู้ที่มีบทบาทส าคัญที่ เกี่ยวข้อง การศึกษา

หลักการและความเป็นไปได้ มุมมองทางการตลาด 

บทบาทของภาครัฐ ขั้นตอนส าหรับการอนุมัติ

โครงการ การกู้เงินของโครงการ สัญญาและการ

ก่อสรา้ง 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 

 

   263456 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพใน

งานก่อสรา้ง 

Productivity and Quality 

Management in Construction 

3)3-0-6( 

     ผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง วิธีการวัด

และวิเคราะห์ผลิตภาพและคุณภาพ  เทคนิคการ

บันทึกและวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงานก่อสร้าง 

เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสรา้ง 

การควบคุมผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสรา้ง 

 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 
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ปรับปรุง 
   263457 ธุรกิจก่อสรา้ง 

Construction Business 

3)3-0-6( 

     องค์กรธุรกิจก่อสร้าง นวัตกรรมในธุรกิ จ

ก่อสร้าง การเตรียมเอกสารประกวดราคา สัญญา

งานก่อสร้าง หลักการเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

หลักการของมูลค่าเทียบเท่า การเปรียบเทียบ

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 
รายวิชา 
ใหม่ 

   263458 วัสดุและเทคโนโลยกีารก่อสรา้ง 

Material and Construction 

Technology 

3)3-0-6( 

     นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้าง

ส าหรับงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานระบบ

ไฟฟ้า งานระบบเคร่ืองกล เค ร่ืองจักรเพื่องาน

ก่อสรา้ง กรณีศกึษาจากโครงการก่อสรา้งจริง 

 Construction material innovation, construction 

technologies for structural work, architectural 

work, mechanical work and electrical work, 

construction equipment, case study from 

construction project 

   263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 

Selected Topics in Civil Engineering 

3)2-2-5( ย้ายจาก

กลุ่ม

วิชาสห

วิชา 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมขนส่งและปฐพ ี กลุ่มวิชาวิศวกรรมปฐพีและการทาง  

263334 ธรณีวศิวกรรม 

Engineering Geology 

2)1-2-3(    

ปิด

รายวิชา 

  คุณสมบัติทางกายภาพของแร่และหินระยะเวลา

ทางธรณีวทิยาการล าดับอายุของชั้นหินขบวนการกัด

กร่อนแผนที่ทางธรณีวิทยาการแปลแผนที่ทางธรณี

วิทยาการส ารวจสภาพธรณีวิทยาของแหล่งวัสดุ

ก่อสร้างสภาพธรณีวิทยาของบริเวณสันเขื่อนและ

อา่งเก็บน้ าสภาพธรณีวทิยาส าหรับเส้นทางคมนาคม 

 Physical properties of minerals and rocks, 

geological time, datings of rocks, erosion 

processes, geology of Thailand, geological maps, 
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ปรับปรุง 
geological map inter pretations, geological 

explorations for construction materials, geology of 

dams and reservoirs, geology of roads 

263435 การปรับปรุงดินเบือ้งตน้ 

Introduction to Soil Improvement 

3)3-0-6( 263435 การปรับปรุงดินเบือ้งตน้ 

Introduction to Soil Improvement 

3)3-0-6( 
คงเดมิ 

263436 ทฤษฎีปฐพกีลศาสตร์เบือ้งตน้ 

Introduction to Theoretical Soil 

Mechanic 

3)3-0-6(    

ปิด

รายวิชา 

  หลักการของความเค้นและความเครียด 

ความเค้นและความเครียดหลัก ตัวแปรความเค้นไม่

แปรเปลี่ยน ระนาบความเค้น ระนาบความเครียด 

พฤติกรรมดิน สภาพอิลาสติกในปฐพีกลศาสตร์ 

ทฤษฎีพลาสติกซิตี แบบจ าลองดินเบื้องต้น ทฤษฎี

สถานะวิกฤติเบือ้งต้น 

 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 

   

263443 วัสดุการทาง 

Highway Materials 

3)2-2-5( 263443 วัสดุการทาง 

Highway Materials 

3)2-2-5( คงเดมิ 

263444 วิศวกรรมจราจร 

Traffic Engineering 

3)3-0-6(    

ปิด

รายวิชา 

  อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก ข อ ง ก า ร จ ร า จ ร  

ลักษณะเฉพาะของการจราจร ความเร็ว ปริมาณ

การจราจร ความเร็วและความล่าช้าในการเดินทาง 

ที่ จ อ ด  ท ฤ ษ ฎี เบื้ อ ง ต้ น ข อ งก ร ะ แ ส จ รา จ ร  

องค์ประกอบพื้นฐานส าหรับการออกแบบถนน 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 

   

   263441 วิศวกรรมขนส่ง 

Transportation Engineering 

3)3-0-6( ปรับรหัส

วิชา 

ปรับค า 

อธิบาย

รายวิชา  

และ 

ย้ายเป็น

    องค์ประกอบหลักและลักษณะเฉพาะของระบบ

ขนส่ง การวางแผน การออกแบบและประเมินระบบ

การขนส่ง การจ าลองการขนส่ง การขนส่งทางน้ า 

การขนส่งทางท่อ การขนส่งทางถนน การขนส่งทาง

ราง การขนส่งทางอากาศ ระบบขนส่งแบบต่อเนื่อง 



108 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
สาระที่

ปรับปรุง 
หลักการเบื้องต้นส าหรับการวางแผนการขนส่งระดับ

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 

วิชาเลือก 

263445 การออกแบบผิวทาง 

Pavement Design 

3)2-2-5( 263445 การออกแบบผิวทาง 

Pavement Design 

3)2-2-5( 
คงเดมิ 

   263456 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพใน

งานก่อสรา้ง 

Productivity and Quality 

Management in Construction 

3)3-0-6( 

รายวิชา

ใหม่ 

     ผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง วิธีการวัด

และวิเคราะห์ผลิตภาพและคุณภาพ  เทคนิคการ

บันทึกและวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงานก่อสร้าง 

เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสรา้ง 

การควบคุมผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสรา้ง 

 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 

   263463 การส ารวจเส้นทาง 

Route Surveying 

3)2-2-5( 

ยา้ยจาก

กลุ่มวชิา

วศิวกรรม

ส ารวจ 

   263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ าหรับ

วิศวกรรมโยธา 

Geographic Information System for 

Civil Engineering 

3)2-2-5( 

   263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 

Selected Topics in Civil Engineering 

3)2-2-5( ย้ายจาก

กลุ่ม

วิชาสห

วิชา 
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ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างและส ารวจ  ปิดกลุ่ม 

263351 วิศวกรรมการจัดการ 

Engineering Management 

3)3-0-6(    

ปิด

รายวิชา 

  ห ลั ก ก า รบ ริห า ร ง าน  วิ ธี ก า รป รั บ ป รุ ง

ประสิทธิภาพการท างาน มนุษยสัมพันธ์และการ

ท างานร่วมกับผู้อื่น การจัดการด้านความปลอดภัย 

กฎหมายด้านการค้า เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิศวกรรม 

หลักการเงิน หลักการตลาด  การบรหิารโครงการ 

 Concepts of management, methods of 

improving work efficiency, work relations safety 

management, commercial law, engineering 

economics, finance, marketing, project 

management 

   

263454 วธิีการกอ่สร้างและการประมาณราคา 
Construction Methods and Cost Estimation 

3)2-2-5(     

  วิธีการก่อสรา้งบ้านพักอาศัย อาคารขนาดใหญ่ 

ถนน และสะพานหลักการประมาณราคาก่อสร้าง 

รายการประกอบแบบ องค์ประกอบของราคา

ก่อสร้าง ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อม วิธีการ

ประมาณราคาแบบขั้นต้น และแบบละเอียด ปรมิาณ

ทรัพยากรที่ใช้ในงานก่อสร้างราคาต่อหน่วยของ

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 

   

ปดิ

รายวชิา 

263363 การส ารวจแนวทาง 

Route Surveying 

3)2-2-5(    ยา้ยไป

กลุ่มวชิา

วศิวกรรม

การทาง 

263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ าหรับ

วิศวกรรมโยธา 

Geographic Information System for 

Civil Engineering 

3)2-2-5(    ยา้ยไป

กลุ่มวชิา

วศิวกรรม

การทาง

และ

วศิวกรรม

ทรัพยากร

น้ า 

 

263465 การส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ 

Photogrammetric Surveying 

3)2-2-5(    
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ปรับปรุง 
กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ าและสุขาภิบาล กลุ่มวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ า  

   263456 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพใน

งานก่อสรา้ง 

Productivity and Quality 

Management in Construction 

3)3-0-6( 

รายวิชา

ใหม่ 

     ผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง วิธีการวัด

และวิเคราะห์ผลิตภาพและคุณภาพ  เทคนิคการ

บันทึกและวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินงานก่อสร้าง 

เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสรา้ง 

การควบคุมผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสรา้ง 

 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 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรส์ าหรับ

วิศวกรรมโยธา 

Geographic Information System for 

Civil Engineering 

3)2-2-5( 

ยา้ยจาก

กลุ่ม

วศิวกรรม

ส ารวจ    263465 การส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ 

Photogrammetric Surveying 

3)2-2-5( 

263373 หลักอุทกวิทยา 

Principle of Hydrology 

3)3-0-6(    

ย้ายเป็น

วิชา

บังคับ 

  วัฏจักรของน้ า อุทกวิทยาเบือ้งต้น การวิเคราะห์

ความถี่ของน้ าหลาก น้ าฝน การระเหยและการคาย

น้ า การสูญหายของน้ าผิวดินและการซึม น้ าท่า การ

วัดน้ าท่า ไฮโดรกราฟ กราฟหนึ่งหน่วยน้ าท่า การ

เคลื่อนตัวของน้ าหลาก ความสัมพันธ์ระหว่างน้ าฝน

และน้ าท่า น้ าใต้ดินเบือ้งต้นการตกตะกอนในทางน้ า 

 Water cycle, introduction to hydrology, flood-

frequency 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 

   

263374 วิศวกรรมการประปาและสขุาภิบาล 

Water Supply and Sanitary 

Engineering 

3)3-0-6( 263474 วิศวกรรมการประปาและสขุาภิบาล 

Water Supply and Sanitary 

Engineering 

3)3-0-6( 

คงเดมิ 
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ปรับปรุง 
263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

Water Resources Engineering 

3)3-0-6( 263476 วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 

Water Resources Engineering 

3)3-0-6( 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

  ก ารวางแผน แล ะก ารวิ เค ราะห์ ร ะบ บ

ทรัพยากรแหล่งน้ า การจัดการลุ่มน้ า ความต้องการ

ใช้น้ า สมดุลย์ของน้ า การตกตะกอน การกัดเซาะ

ในทางน้ าและการป้องกัน การออกแบบอาคารเก็บ

กักน้ าและอาคารชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ าใต้

ผิวดินการจัดการน้ าแบบบูรณาการ 

 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 

  แนวคิดในการวางแผนและการวิเคราะห์ระบบ

ทรัพยากรแหล่งน้ า การวิเคราะห์ระบบทรัพยากร

แหล่งน้ าโดยแบบจ าลอง การวางแผนโครงการ

พัฒนาทรัพยากรน้ า การก่อสร้างโครงการพัฒนา

ทรัพยากรน้ า การประเมินโครงการพัฒนาทรัพยากร

น้ าทางด้านวิศวกรรมและเศรษฐศาสตร์ การจัดการ

ลุ่มน้ า การจัดการน้ าในลุ่มน้ าด้วยแบบจ าลอง การ

จัดการและการด าเนินงานน้ าในเขื่อน โค้งกฏการ

ปฏิ บั ติ งานอ่ างเก็ บน้ า  ก รณี ศึ กษาวิศวกรรม

ทรัพยากรน้ า 

 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 

263477 วิศวกรรมและการออกแบบระบบ

ประปาภายในอาคาร 

Water Supply Engineering and 

Design in Building 

3)2-2-5(    

ปิด

รายวิชา 

  การออกแบบระบบท่อประปา  การออกแบบ

ระบบผลิตน้ าประปา   การวางแผนระบบท่อภายใน

อาคาร  การออกแบบระบบประปาและอุปกรณ์  

การเพิ่มความดันของน้ าในระบบท่อ  การออกแบบ

ระบบท่อระบายน้ า  อุปกรณ์และวัสดุของระบบท่อ  

การตรวจสอบ ทดสอบและการบ ารุงรักษาระบบท่อ

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 
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ปรับปรุง 
263478 วิศวกรรมการระบายน้ า 

Drainage Engineering 

3)3-0-6( 263478 วิศวกรรมการระบายน้ า 

Drainage Engineering 

3)3-0-6( 

ปรับค า 

อธิบาย 

รายวิชา 

  การวัดและการวิ เคราะห์ ข้อมู ลระบายน้ า  

ทฤษฎีการระบายน้ าบนผิวดิน-ใต้ดินและการ

ออกแบบระบบ โครงข่ายระบบระบายน้ า  ปัญหา

และการแก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้ า 

 Drainage data measurement and analysis, 

surface and sub-surface water drainage theory 

and system design, drainage network system, 

drainage system problems and improvement 

  หลักการและความส าคัญของการระบายน้ า 

การวัดและการวิเคราะห์ข้อมูลระบายน้ า อัตราการ

ไหล ปริมาณฝนและและน้ าหลาก แบบจ าลอง

น้ าฝน-น้ าท่า ปริมาณน้ าส าหรับการออกแบบ 

ทฤษฎีการระบายน้ าบนผิวดิน-ใต้ดินและการ

ออกแบบระบบ โครงข่ายระบบระบายน้ า  ปัญหา

และการแก้ไขปรับปรุงระบบระบายน้ า 

 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 

Irrigation Engineering 

3)3-0-6( 

รายวิชา

ใหม่ 

     หลักการชลประทาน หลักฟิสิกส์ของน้ าในดิน 

ความต้องการน้ าของพืชและปริมาณน้ าชลประทาน 

เวลาในการให้น้ า วิธีการให้น้ าชลประทานต่าง ๆ การ

วางแผน การออกแบบ และการพัฒนาระบบ

ชลประทาน การส่งน้ าและการบ ารุงรักษาโครงสร้าง

ในระบบส่งน้ าชลประทาน การบริหารและจัดการ

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 

   263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 

Selected Topics in Civil Engineering 

3)2-2-5( ย้ายจาก

กลุ่ม

วิชาสห

วิชา 
กลุ่มวิชาสหวชิา  ปิดกลุ่ม 

263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา 

Selected Topics in Civil Engineering 

3)2-2-5(    กระจาย

ไปตาม

กลุ่มวิชา 
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ปรับปรุง 
275200 อาสาพัฒนาชุมชนส าหรับวิศวกร 

Community Development 

Voluntary for Engineers 

3)2-3-6(    

ปิด

รายวิชา 

  จิตอาสาเพื่อชุมชน วิศวกรรมอาสา หัวข้อที่

น่าสนใจในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

บริการวิชาการ และกิจกรรมนิสิต การพัฒนาและ

การจัดการโครงการ การวิเคราะห์สวอต การประชุม

วางแผนโครงการแบบซ็อฟ ตารางโทว วงจรเด็มมิ่ง 

งานวิศวกรรมพื้นฐานเพื่อกิจกรรมอาสา พื้นฐานงาน

ก่อสรา้ง งานไฟฟ้าพืน้ฐาน พื้นฐานทางด้านระบบท่อ

ประปาและปั๊มน้ า การเขียนรายงานและการน าเสนอ

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 

   

วชิาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
263391 การฝึกงาน 

Professional Training 

6    ย้ายไป

หมวด

วิชา

บังคับ

เฉพาะ 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา  

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2560 
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาป ีพ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001111

  

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

Fundamental English 

3)3-0-6( 001101

  

การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3)2-2-5( 

005171 ชีวติและสขุภาพ 

Life and Health 

3)3-0-6( 001102

  

ภาษาอังกฤษเตรียมพรอ้ม 

Ready English 

3)2-2-5( 

241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3)3-0-6( 241151 แคลคูลัส 1 

Calculus I 

3)3-0-6( 

242101

  

หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4)3-3-8( 242101

  

หลักเคม ี

Principle of Chemistry 

4)3-3-8( 

244101

  

ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4)3-3-8( 244101

  

ฟิสิกส์ 1 

Physics I 

4)3-3-8( 

261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3)2-3-6( 261101 เขียนแบบวิศวกรรม 

Engineering Drawing 

3)2-3-6( 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 20 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

001112

  

ภาษาอังกฤษพัฒนา   

Developmental English    

3)3-0-6( 001103

  

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง  

Explorative English    

3)2-2-5( 

134300 * 

 

003136* 

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

Civilization and Indigenous 

Wisdom 

พะเยาศกึษา 

Phayao Studies 

3)3-0-6( 

 

3)2-2-5( 

004101

  

ศิลปะในการด าเนินชีวติ 

Arts of Living 

3)2-2-5( 

004XXX กลุ่มวิชาพลานามัย 

Personal Hygiene Course 

1)0-2-1( 004201

  

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 
3)2-2-5( 

005173

  

ทักษะชีวติ 

Life Skills 

2)1-2-3( - - - 

241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3)3-0-6( 241152 แคลคูลัส 2 

Calculus II 

3)3-0-6( 

244102

  

ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4)3-3-8( 244102

  

ฟิสิกส์ 2 

Physics II 

4)3-3-8( 

263101

  

สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Statics 

3)3-0-6( 263101

  

สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 

Engineering Statics 

3)3-0-6( 

264101 เคร่ืองมือพื้นฐานทางวิศวกรรม

และการใชง้าน 

Engineering Tools and Operations 

2)1-3-4( 263103 เขียนแบบก่อสรา้ง 

Construction Drawing 

2)1-2-3( 

 รวม 21 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา  
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

001103

  

ทักษะภาษาไทย  

Thai  Language  Skills    

3)3-0-6( 001204

  

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า  

Step UP English   

3)2-2-5( 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

General Elective 

3)3-0-6( 003202

  

การจัดการสุขภาพและสิง่แวดล้อม 

Health and Environmental 

Management 

3)2-2-5( 

005172 การจัดการการด าเนินชีวติ 

Living Management 

3)2-2-5( 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3)2-2-5( 

241253

  

แคลลลูัส3 

Calculus III 

3)3-0-6( 241253

  

แคลลลูัส 3 

Calculus III 

3)3-0-6( 

263211 ก าลังวัสดุ1 

Strength of Materials I 

3)3-0-6( 263211 ก าลังวัสด ุ

Strength of Materials 

3)3-0-6( 

- - - 263261 การส ารวจ 

Surveying 

3)2-3-6( 

264201 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3)3-0-6( 264101 วัสดุวิศวกรรม 

Engineering Materials 

3)3-0-6( 

 รวม 18 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

- - - 002201 พลเมืองใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3)2-2-5( 

- - - 320100

  

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3)2-2-5( 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3)3-0-6( 263202 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรม

โยธา 

Applied Mathematics in Civil 

Engineering 

3)3-0-6( 

263212 ก าลังวัสดุ 2  

Strength of Materials II 

3)3-0-6( 263213 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 1 

Structural Analysis I 

3)3-0-6( 

263213 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 1 

Structural Analysis I 

3)3-0-6( 263216 คอนกรีตเทคโนโลย ี

Concrete Technology 

4)3-3-8( 

263261 การส ารวจ 

Surveying 

3)2-3-6( 263262 ค่ายฝึกงานส ารวจ 

Survey Camp 

1 หน่วยกิต 

)80 ชม.( 

263271

  

กลศาสตร์ของไหล 

Fluid Mechanics 

4)3-3-8( 263271

  

ชลศาสตร์ 

Hydraulics 

4)3-3-8( 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3)x-x-x( - - - 

 รวม 19 หน่วยกิต  รวม 21 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560 

ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

00xxxx   วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 

General Elective 

3)x-x-x( - - - 

263302 คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางวิศวกรรม

โยธา 

Applied Mathematics in Civil 

Engineering 

3)3-0-6( 226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Computer Programming 

3)3-0-6( 

263314 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 2 

Structural Analysis II 

3)3-0-6( 263314 การวิเคราะห์โครงสรา้ง 2 

Structural Analysis II 

3)3-0-6( 

263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 

Civil Engineering Materials and 

Testing 

2)1-3-4( 263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 

Civil Engineering Materials and 

Testing 

2)1-3-4( 

263316 คอนกรีตเทคโนโลย ี

Concrete Technology 

4)3-3-8( 263317 การออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

Reinforced Concrete Design 

4)3-3-8( 

263331 ปฐพีกลศาสตร์  

Soil Mechanics 

4)3-3-8( 263331 ปฐพีกลศาสตร์  

Soil Mechanics 

4)3-3-8( 

263362 ค่ายฝึกงานส ารวจ 

Survey Camp 

1 หน่วยกิต 

)80 ชม.( 

- - - 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

00xxxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก  

General Elective 

3)x-x-x( - - - 

146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถปุระสงค์เฉพาะ 

English for Specific Purposes 

3)3-0-6( - - - 

263317 การออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

Reinforced Concrete Design 

4)3-3-8( 263318 การออกแบบโครงสรา้งไม้และเหลก็ 

Design of Timber and Steel Structures 

4)3-3-8( 

263333 วิศวกรรมฐานราก 

Foundation Engineering 

4)3-3-8( 263333 วิศวกรรมฐานราก 

Foundation Engineering 

4)3-3-8( 

263341 วิศวกรรมขนส่ง 

Transportation Engineering 

3)3-0-6( 263342 วิศวกรรมการทาง 

Highway Engineering 

3)3-0-6( 

263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3)x-x-x( 263354 การประมาณราคาก่อสรา้ง 

Construction Cost Estimation 

2)1-2-3( 

   263373 หลักอุทกวิทยา 

Principle of Hydrology 

3)3-0-6( 

 รวม 20 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

263391 การฝึกงาน 

Professional Training 

)ไม่นับหน่วยกิต( 

6 หน่วยกิต 

)ไม่น้อยกว่า 

270 ชม.( 

263391 การฝึกงาน 

Professional Training 

)ไม่นับหน่วยกิต( 

3 หน่วยกิต 

)ไม่น้อยกว่า 

240 ชม.( 

 รวม 6 หน่วยกิต  รวม 3 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555 แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2556 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

- - - xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3)x-x-x( 

263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3)x-x-x( 263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3)x-x-x( 

- - - 263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3)x-x-x( 

263418 การออกแบบโครงสรา้งไม้และเหลก็ 

Design of Timber and Steel 

Structures 

4)3-3-8( - - - 

263452 การบรหิารงานก่อสรา้ง 

Construction Management 

3)3-0-6( 263452 การบรหิารงานก่อสรา้ง 

Construction Management 

3)3-0-6( 

263475 วิศวกรรมชลศาสตร์  

Hydraulic Engineering 

3)3-0-6( 263475 วิศวกรรมชลศาสตร์  

Hydraulic Engineering 

3)3-0-6( 

263442 วิศวกรรมการทาง 

Highway Engineering 

3)3-0-6( 263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 1 

Civil Engineering Project I 

1)0-3-2( 

 รวม 16 หน่วยกิต  รวม 16 หน่วยกิต 

      

ภาคการศึกษาปลาย ภาคการศึกษาปลาย 

xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3)x-x-x( xxxxxx วิชาเลือกเสร ี

Free Elective 

3)x-x-x( 

263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3)x-x-x( 263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3)x-x-x( 

263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3)x-x-x( 263xxx วิชาเฉพาะเลือก 

Major Elective 

3)x-x-x( 

263453 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับ

วิศวกรโยธา 

Laws and Ethics for Civil Engineers 

2)1-2-3( 263453 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับ

วิศวกรโยธา 

Laws and Ethics for Civil Engineers 

2)1-2-3( 

263492 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 

Civil Engineering Project 

2)0-6-3( 263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2 

Civil Engineering Project II 

2)0-6-3( 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 13 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 

 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ง 

 

รายงานการประชุมวพิากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

 

ประวัติและผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ กิตติพงษ์  วุฒจิ านงค์ 

Associate Professor Kittipong Vuthijumnonk 

 

ชื่อ-สกุล นายกิตติพงษ์  วุฒิจ านงค์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35001000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3386  

Email vkittipong@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2515 Master of Science )Irrigation( 

University of California )Davis(, USA. 

พ.ศ. 2514 Master of Engineering )Civil Engineering( 

University of California )Davis(, USA. 

พ.ศ. 2511 ช่างชลประทานบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผลงานวิชาการ วารสาร/การประชุมวิชาการ/งานวิจัย 

กิตติพงษ วุฒิจ านงค์ )2558(. “การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น 

กรณีศึกษา องค์การบริหารสวนจังหวัดล าปาง”. การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรม

เกษตรแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 16 ประจ าปี 2558 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8, 

ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, มีนาคม 2558, หน้า 

583-586. 
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ประวัติ 

อาจารย์ชัยวัฒน์  แสงศรีจันทร์ 

Chaiwat  Sangsrichan 

 

ชื่อ-สกุล นายชัยวัฒน์  แสงศรีจันทร์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15603000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพะเยา-ล าปาง 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพะเยา-ล าปาง 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0-5446-6666 ต่อ 3383  

09-5643-0414 

Email chaiwat.sangsrichan@gmail.com 

ประวัติการศึกษา  
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พ.ศ. 2551 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา  
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ผลงานวิชาการ วารสาร/การประชุมวิชาการ/งานวิจัย 

ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์  กฤษณุ ศุภจิตรานนท์ และคณะ )2560(. “การศึกษาความเหมาะสมเพื่อ

ปรับปรุงทางแยกในเขตสถานศึกษา กรณีศึกษา: สี่แยกคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นเรศวร”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, โรงแรม เดอะกรีนเนอรี่ รี

สอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา, หนา้ 349-356. 

บุญส่ง สัตโยภาส  ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ และคณะ )2560(. “โครงการศึกษาและจัดท าแผนแม่บทการ

พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่”. กรุงเทพฯ: ส านักงานนโยบายและแผนการ

ขนส่งและจราจร )สนข.(. 
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ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี,  ปรีดา พิชยาพันธ์,  ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์  และนวพร รักหมู่ )2556(. “การศกึษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรูปแบบการเดินทาง เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขต

เทศบาลนครพิษณุโลก โดยวิธีกระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับช้ัน”. วิศวกรรมสาร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร. 7)1(, หนา้ 1-7. 

ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์  และดุษฎี สถิรเศรษฐทวี )2556(. “การพัฒนาแบบจ าลองต้นทุนการขนส่งที่ไม่

เกี่ยวข้องกับการประกอบการธุรกิจทางถนนของประเทศไทย”. การประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 18)1(. 

ศิริชัย ตันรัตนวงศ์, บุญทรัพย์ พานิชการ, มนต์ชัย พินิจจิตสมุทร, วัชรพล สุขโหตุ, ปรีดา พิชยาพันธ์, 

ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี  และชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ )2556(. “การศึกษาต้นทุนการขนส่งทาง

ถนนที่แท้จรงิ )กรณีเส้นทางการขนส่งบนระเบียงเศรษฐกิจเหนอื-ใต้(”. การประชุมวิชาการ 

เทา-งาม วิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร. 1)1(, 14. 

ดุษฎี สถิรเศรษฐทวี,  ปรีดา พิชยาพันธ์,  ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์  และนวพร รักหมู.่ )2555(. “การศกึษา

ปัจจัยในการเดินทางเพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการใช้ระบบรถขนส่งสาธารณะของ

สถาบันการศึกษา กรณีศึกษา: นักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก”. การประชุม

วิชาการ การขนสง่แหง่ชาติ. 8)1(, หนา้ 198-203. 

ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์, นันทวัน ภู่ผิว  และลินดา วงศ์ยา )2550(. “การศึกษาแนวทางและพัฒนา

รูปแบบปัจจัยที่ส าคัญของการบริการรถรับ-ส่งนักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก”. โครงงาน

อุตสาหกรรมและวิจัยส าหรับนักศกึษาปริญญาตรี )IRPUS(, 6)1(. 
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ผลงานวิชาการ วารสาร/การประชุมวิชาการ/งานวิจัย 

Hanjitsuwan, S., Phoo-Ngernkham, T., Li, L., Damrongwiriyanupap, N., Chindaprasirt, P. )2017( . 

“ Strength, Microstructure and Durability of FA-CCR Geopolymer” .  Construction and 

Building Materials, Volume 162, 714-723. 

Phoo-Ngernkham, T., Li, L., Hanjitsuwan, S., Damrongwiriyanupap, N., Chindaprasirt, P. )2017( . 

“ Adhesion characterization of Portland cement concrete and alkali-activated bibders 

under different types of calcium promoters” .  Advances in Cement Research, 

https://doi.org/10.1680/jadcr.17.00122. 

Damrongwiriyanupap, N. , Scheiner, S. , Pichler, B. , and Hellmich, C.  ) 2017( .  “ Self-consistent 

channel approach for upscaling chloride diffusivity in cement pastes” .  Transport in 

Porous Media, 118, 495-518. 

Hanjitsuwan, S., Phoo-Ngernkham, T., and Damrongwiriyanupap, N. )2017(. “Comparative Study 

using Portland Cement and Calcium Carbide Residue as a Promoter in Bottom Ash 

Geopolymer”. Construction and Building Materials, Volume 133, 128-134. 

Damrongwiriyanupap, N. , Li, L., Limkatanyu, S. , and Xi, Y. )2015( . “A Thermo-Hygro-Coupled 

Model for Chloride Penetration in Concrete Structures”. Advances in Materials Science 

and Engineering, Volume 2015,Article ID 682940, 1-10. 

Kroehong, W., Damrongwiriyanupap, N., Sinsiri, T., Jaturapitakkul, C., and Chindaprasirt, P. )2015(. 

“The effect of palm oil fuel ash as a supplementary cementitious material on chloride 

penetration and microstructure of blended cement paste”. Arabian Journal for Science 

and Engineering, DOI:10.1007/s13369-016-2143-1, pp.4799-4808. 

Phoo-Ngernkham, T.  Hanjitsuwan, S. , Damrongwiriyanupap, N. , and Chindaprasirt, P.  )2016( . 

“Effect of sodium hydroxide and sodium silicate solutions on strength of alkali activated 

high calcium fly ash containing Portland cement” .  KSCE Journal of Engineering, DOI 

10.1007/s12205-016-0327-6, pp.2202-2210. 

Damrongwiriyanupap, N., Li, L., Limkatanyu, S., and Xi, Y. )2014(. “Temperature Effect on Multi-

Ionic Species Diffusion in Saturated Concrete”. Computers and Concrete, 13)2(, 149-

171. 

Suchart Limkatanyu, Nattapong Damrongwiriyanupap, Woraphot Prachasaree, and Worathep Sae-

Long. )2014(. “EXACT STIFFNESS MATRIX FOR NONLOCAL BARS EMBEDDED IN 

ELASTIC FOUNDATION MEDIA: THE VIRTUAL FORCE APPROACH”. Journal of 

Engineering Mathematics, Volume 89, Issue 1, 163-176. 
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Suchart Limkatanyu, Nattapong Damrongwiriyanupap, Woraphot Prachasaree, and Worathep Sae-
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Journal of Nanomaterials, Volume 2013, Article ID 635428, 1-14. 

Suchart Limkatanyu, Woraphot Prachasaree, Nattapong Damrongwiriyanupap, Minho Kwon, and 

Wooyoung Jung )2013(. “EXACT STIFFNESS FOR BEAMS ON KERR-TYPE 

FOUNDATION: THE VIRTUAL FORCE APPROACH.” Journal of Applied Mathematics: 

Special Issue on Mathematical and Numerical Modeling in Geotechnical Engineering, 

Volume 2013, Article ID 626287, 1-13. 

Limkatanyu, S. , Damrongwiriyanupap, N. , Kwon, M. , and Ponbunyanon, P.  )2013( .  “ FORCE-

BASED DERIVATION OF EXACT STIFFNESS MATRIX FOR BEAMS ON WINKLER-
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93)8(, 1-30. 

Damrongwiriyanupap, N., Li, L., and Xi, Y. )2013(. “Coupled Diffusion of Multi-Component 
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Damrongwiriyanupap, N., Liang, Y.C., Xi, Y. )2011(. “Diffusion of Multi-Ionic   Species in Recycled 

Aggregate Concrete”. Key Engineering Materials, 477,56-64. 

Damrongwiriyanupap, N., Li, L., and Xi, Y. )2011(. “Coupled Diffusion of Chloride and Other Ions in 
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267-277. 

Li, L., Damrongwiriyanupap, N., and Xi, Y. )2011(. “A probabilistic prediction model for the 

corrosion 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. )2014(. “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, 
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Damrongwiriyanupap, N., and Xi, Y. )2012(. “A Chemo-Hygro-Thermal Coupled Model for Multi-

Ionic Species Diffusion in Marine Concrete Structures”. Proceedings of the 5th 

International Conference of Asian Concrete Federation, October 24-26, Pattaya, 
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Worathep Sae-Long, Suchart Limkatanyu, Woraphot Prachasaree, Nattapong 

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 
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Model” . Proceedings of the 17th National Convention on Civil Engineering, 9-11 May, 
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Damrongwiriyanupap, N. , and Xi, Y. , ) 2011( .  “ Modeling Chloride Penetration into Concrete 

Structures” .  Proceedings of the 7th Annual Concrete Conference, 19-21 October, 
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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, 
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utilized as pavement base material”  Engineering Journal of Research and 

Development, Vol. 8, Issue 4, pp. 13 – 24. 

Chompoorat, T. and Likitlersuang, S. )2016(. “An influence of asphalt binder on time-temperature 
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Vol. 20, Issue 7, pp. 2765–2774, DOI:10.1007/s12205-016-0665-4 
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Chompoorat, T. and Likitlersuang, S. )2015b(. “Assessment of shrinkage characteristic in blended 
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Shivakul, S. , Chub-uppakarn, T. , and Chompoorat, T.  )2013( .  “ The influence of rate effect on 
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ธภัทรนน ธรรมรัตนากร และ ธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ )2558(. “การศกึษาเปรียบเทียบข้อก าหนดผังเมือง
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อาจารย์สุรเชษ ศรีนารา 

Surachet Srinara 

 

ชื่อ-สกุล นายสุรเชษ ศรนีารา 

รหัสประจ าตัวประชาชน 15712000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพะเยา-ล าปาง 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพะเยา-ล าปาง 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0-5446-6666 ต่อ 3384  

09-7056-9872 

Email surachetsrinara@gmail.com, surachet.sr@up.ac.th.  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2557 วศ.ม. วิศวกรรมส ารวจ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2553 วศ.บ. วิศวกรรมโยธา )เกียรตนิิยมอันดับ2( 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก 

 

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-

27 December 2013(. Bangkok, Thailand. 

สุรเชษ ศรีนารา และ อัศวินี วงษ์สุวรรณ )2560( “การทดสอบค่าความถูกต้องทางต าแหน่งทางราบ

ระหว่างแอพพลิเคช่ันบนมือถือ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมจีพีเอสแบบพกพา และ

เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบรังวัด”. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้ง

ที่ 22, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี , 

นครราชสีมา, หนา้ 666-671. 

 

mailto:surachetsrinara@gmail.com
mailto:surachet.sr@up.ac.th
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ประวัติ 

อาจารย์อภิชาต บัวกล้า 

Apichat Buakla 

 

ชื่อ-สกุล นายอภิชาต บัวกล้า 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36406000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 3384  

081-532-5443 

Email apichat_bk@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2548 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ )วิศวกรรมโยธา( 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2541 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ )วิศวกรรมก่อสร้าง( 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั ง 

กรุงเทพมหานคร 

 

ผลงานวิชาการ วารสาร/การประชุมวิชาการ/งานวิจัย 

อภิชาต บัวกล้า บุญทรัพย์ พานิชการ และ ปรีดา พิชยาพันธ์ . )2556(. การศึกษาเบื้องต้นระดับการ

ให้บริการของเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือแหลมฉบังถึงท่าเรือน้ าลึกทวาย . 

วารสาร Thai VCML, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 , 64-79. 

อภิชาต บัวกล้า บุญทรัพย์ พานิชการ และ ปรีดา พิชยาพันธ์. )2556(. การวิเคราะห์แผนพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเพื่อรองรับโครงการท่าเรือน้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย. 

การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9 )28 – 29 กรกฎาคม 2556( มหาวิทยาลัย

นเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก.  
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อภิชาต บัวกล้า และ ศิริชัย ตันรัตนวงศ์. )2555(. แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมส าหรับคาดการณ์

ปริมาณงานก่อสร้างในประเทศไทย. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแหง่ชาติ ครั้งที่ 11, 

โรงแรมเมอรล์ิน บีช รีสอรต์ ภูเก็ต. 

บุญทรัพย์ พานิชการ อภิชาต บัวกล้า และคณะ. )2555(. โครงการศึกษาผลกระทบด้านการค้าและ   

โลจิสติกส์จากการด าเนินการของท่าเรือทวาย ประเทศสหภาพพม่า กรุงเทพฯ: สภาวิจัย

แหง่ชาติ )วช.( และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย )สกว.(. 
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ภาคผนวก ฉ 

 

ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1 นายกิตติพงษ์ วุฒิจ านงค์ รอง

ศาสตราจารย์ 

M.Sc. Irrigation 360 360 360 360 360 

  M.Eng. Civil Engineering 

  ช.บ. - 

2 นายณัฐพงศ์ ด ารงวริิยะนุภาพ รอง

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Civil Engineering 360 360 360 360 360 

  M.Sc. Civil Engineering 

  วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

3 นายธนกร ชมภูรัตน์ ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Civil Engineering 360 360 360 360 360 

  วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

4 นายปรีดา ไชยมหาวัน ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

Ph.D. Civil Engineering 360 360 360 360 360 

  วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

5 นายสมบูรณ์ เซี่ยงฉิน ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ด. วิศวกรรมโยธา 360 360 360 360 360 

  วศ.บ. 

)เกียรตนิิยมอันดับ 2( 

วิศวกรรมโยธา 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

6 นายปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ ผูช่้วย

ศาสตราจารย์ 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 360 360 360 360 360 

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

7 นายธีระพจน์  ศุภวิรยิะกิจ อาจารย์ Ph.D. Civil Engineering 360 360 360 360 360 

  วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 

  วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

8 นายสุริยาวุธ  ประอ้าย อาจารย์ Ph.D. Civil Engineering 360 360 360 360 360 

   วศ.ม. วิศวกรรมโยธา      

   วศ.บ. วิศวกรรม

ชลประทาน 

9 นายชัยวัฒน์  แสงศรีจันทร์ อาจารย์ วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 360 360 360 360 360 

   วศ.บ. วิศวกรรมโยธา 

10 นายธเนศ ทองเดชศรี อาจารย์ วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 360 360 360 360 360 

   วศ.บ. 

)เกียรตนิิยมอันดับ 2( 

วิศวกรรมโยธา      
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ภาระงานสอน 

ชั่วโมง / ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

11 นายสุรเชษ  ศรีนารา อาจารย์ วศ.บ. 

)เกียรตนิิยมอันดับ 2( 

วิศวกรรมโยธา 360 360 360 360 360 

   วศ.ม. วิศวกรรมส ารวจ      

12 นายอภิชาต  บัวกล้า อาจารย์ วศ.ม. วิศวกรรมโยธา 360 360 360 360 360 

   วศ.บ. วิศวกรรมก่อสร้าง 
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ภาคผนวก ช 

 

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒบิัตร  

ในการประกอบวิชาชีพวศิวกรรม พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ซ 

 

ระเบียบคณะกรรมการสภาวศิวกร ว่าด้วยวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ วชิาพื้นฐาน

ทางด้านวิศวกรรม และ วชิาเฉพาะทางวศิวกรรม ท่ีสภาวิศวกรจะให้การรับรอง

ปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒบิัตร ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

พ.ศ. 2558 

 

(เฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิศวกรรมโยธา) 
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ภาคผนวก ฌ 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทางวศิวกรรมศาสตร์ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาความรู้กับองค์ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์ที่ระบุไว้ใน 

มคอ. 1 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 

 

เนื้อหาความรู ้
องค์ความรู้* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุ่มความรู้ดา้นวิศวกรรมโครงสร้างและวสัดุ (Structural Engineering & Materials) 

226101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ x        

261101 เขียนแบบวศิวกรรม x        

263101 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม x x       

263103 เขียนแบบก่อสร้าง x        

263202 คณิตศาสตร์ประยุกตท์างวิศวกรรมโยธา x x       

263211 ก าลังวัสด ุ x x       

264101 วัสดุวิศวกรรม  x  x     

263213 การวเิคราะห์โครงสร้าง 1 x x       

263216 คอนกรีตเทคโนโลยี   x  x     

263314 การวเิคราะห์โครงสร้าง 2 x x       

263315 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ  x  x     

263317 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก x x       

263318 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก x x       

263419 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง x x       

263420 การออกแบบอาคาร x x       

263425 ความคงทนของโครงสร้างคอนกรีต  x  x     

263426 วศิวกรรมแผ่นดนิไหวเบือ้งต้น x x       

(2) กลุ่มความรู้ดา้นวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร์ (Soil & Hydraulic Engineering) 

263271 ชลศาสตร์ x x x      

263331 ปฐพีกลศาสตร์   x x       

263333 วศิวกรรมฐานราก x x       

263475 วศิวกรรมชลศาสตร์ x x x    x  

263435 การปรับปรุงดินเบือ้งต้น  x  x     

263445 การออกแบบผิวทาง x x x      

263373 หลักอุทกวิทยา x  x    x  

263374 วศิวกรรมการประปาและสุขาภบิาล  x x     x 
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เนื้อหาความรู ้
องค์ความรู้* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

263476 วศิวกรรมทรัพยากรน้ า   x    x  

263478 วศิวกรรมการระบายน้ า x  x    x  

263479 วศิวกรรมชลประทาน x  x    x  

(3) กลุ่มความรู้ดา้นวิศวกรรมส ารวจ และการจัดการวิศวกรรม (Surveying & Engineering 

Management) 

263261 การส ารวจ  x      x  

263262 ค่ายฝึกงานส ารวจ x      x  

263342 วศิวกรรมการทาง         

263354 การประมาณราคาก่อสร้าง x      x  

263441 วศิวกรรมขนส่ง x      x  

263443 วัสดุการทาง x x x      

263452 การบริหารงานก่อสร้าง   x      x  

263453 กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวศิวกรโยธา       x  

263455 การพัฒนาอสังหารมิทรัพย์       x  

263456 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพในงานก่อสร้าง       x  

263457 ธุรกิจก่อสร้าง       x  

263363 การส ารวจเส้นทาง x      x  

263464 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับวศิวกรรมโยธา    x      x  

263465 การส ารวจด้วยภาพถา่ยทางอากาศ x      x  

 

หมายเหต ุส าหรับรายวชิา 263494 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา  1 รายวิชา 263495 โครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2  

รายวิชา 263493 หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา และ รายวิชา 263391 การฝึกงาน จะมีเนื้อหาตามท่ีนิสิตสนใจ

เรียน จึงไม่สามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและองค์ความรู้พืน้ฐานได้ 

 

* องคค์วามรู้พืน้ฐานทางวศิวกรรมท่ีส าคัญมรีายละเอยีด ดังนี้ 

1. องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และการจ าลอง )Applied Mathematics, 

Computer and Simulations( หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีน าเสนอระบบต่างๆ ในรูปแบบของสมการคณิตศาสตร์ การ

จ าลองระบบ การออกแบบและวิเคราะห์ระบบจ าลอง ระบบป้อนกลับ และการประมวลผลบนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2. องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องในด้านกลศาสตร์ )Mechanics( หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีอยู่บนพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้อง

กับการวิเคราะห์แรงหรือภาระอื่นๆ ท่ีกระท ากับระบบเชิงกล รวมท้ังการวิเคราะห์การเคลื่อนท่ี จนกระท่ังถึงการ

วเิคราะหค์วามเค้นและการเปลี่ยนรูปของวัตถุภายใต้ภาระแบบต่างๆ ที่มากระท า 

3. องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตร์และกลศาสตร์ของไหล )Thermal Sciences and Fluid Mechanics( 

หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีอยู่บนความรู้พื้นฐานของลักษณะเฉพาะ )Characteristics( และกระบวนการของของไหล 
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หลักการพลศาสตร์ของของไหล การเคลื่อนท่ีของความร้อน ระบบทางความร้อนและการประยุกต์ใช้ท่ีเกี่ยวเนื่อง

ท้ังหมด 

4. องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ )Chemistry and Materials( หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีอยู่บน

พื้นฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปลี่ยนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของสสาร การประยุกต์ใช้

งานสสารในดา้นต่างๆ รวมท้ังกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุ   

5. องคค์วามรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องทางพลังงาน )Energy( หมายถึง เนือ้หาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานประเภทต่างๆ 

ท่ีจ าเป็นในชีวิตประจ าวัน กระบวนการผลิต การขนส่ง เป็นตน รวมถึงกลไกหรือหลักการการเปลี่ยนรูปของพลังงาน 

และรวมท้ังเนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนส าหรับในอนาคต 

6. องคค์วามรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์)Electricity and Electronics( หมายถึง เนือ้หาความรู้ซึ่ง

เกี่ยวกับทฤษฎีทางไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส ์เช่น วงจรและระบบไฟฟา้ อุปกรณแ์ละวงจรอิเล็กทรอนิกส์ คลื่น

แม่เหล็กไฟฟา้ สญัญาณ เป็นต้น รวมไปถึงการประยุกต์ใชงานดว้ยเทคโนโลยทีางไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์   

7. องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ )System Management( หมายถึง เนื้อหาความรู้

ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์     

โลจีสติกส ์รวมไปถึงการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 

8. องค์ความรู้ท่ีเกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่ งแวดล้อม )Biology Health and Environment(  

หมายถึง เนื้อหาความรู้ท่ีอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีและการน ามาประยุกต์ใช้งานท่ีเกี่ยวเนื่องทางด้านชีววิทยา สุขภาพ 

และสิ่งแวดล้อม 
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ภาคผนวก ญ 

 

ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การศึกษาตามเกณฑ์คณุภาพการศกึษา

วศิวกรรมศาสตร์และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

184 

ความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

• เชื่อมโยงทางตรง   เชื่อมโยงทางอ้อม 

ผลลัพธ์ของการศึกษา

ตามเกณฑ์คุณภาพ

การศกึษา

วศิวกรรมศาสตร ์

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนท

รี 

ยศิล

ป์ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบตัิการทาง

วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 

1. ความรู้ด้านวศิวกรรม

และพื้นฐาน 
     • • • • •                      

2. การวเิคราะห์ปัญหาทาง

วศิวกรรม 
           •                    

3. การออกแบบและพัฒนา

เพ่ือหาค าตอบของปัญหา 
             •      •          • 

 

4. การพจิารณาตรวจสอบ           •  •                •   

5. การใชอุ้ปกรณ์เครือ่งมอื

ทันสมัย 
                    • • •  •       

6. การท างานร่วมกันเป็น

ทีม 
                •  •     •        

7. การติดต่อสื่อสาร                •                

8. กิจกรรมสังคม 

ส่ิงแวดล้อม การพัฒนาท่ี

ยั่งยนื และวชิาชีพวิศวกรรม 

   •                           
 

9. จรรยาบรรณวชิาชีพ     •                           
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ผลลัพธ์ของการศึกษา

ตามเกณฑ์คุณภาพ

การศกึษา

วศิวกรรมศาสตร ์

1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห์เชงิ

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. 

สุนท

รี 

ยศิล

ป์ 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

8. ทักษะการ

ปฏิบตัิการทาง

วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 

10 การบริหารงาน

วศิวกรรมและการลงทุน 
     •                         • 

11 การเรียนรู้ตลอดชีพ               •   •              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิ 

ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  

1.  ชื่อหลักสูตร )ภาษาไทย(     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  

  )ภาษาอังกฤษ( Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering  

2.  ชื่อปริญญา )ภาษาไทย(     วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต )วิศวกรรมโยธา( 

                    )ภาษาอังกฤษ(  Bachelor of Engineering )Civil Engineering( 

  อักษรย่อปริญญา )ภาษาไทย(  วศ.บ. )วิศวกรรมโยธา( 

         )ภาษาอังกฤษ(  B.Eng. )Civil Engineering( 

    หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา 

 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ช่ือ....................................................พ.ศ. …………. 

 เป็นไปตามเกณฑก์ารก าหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑแ์ตไ่ด้รับความเห็นชอบให้ใชชื้่อปริญญานีจ้าก กกอ. เมื่อ......... 

ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

  ปริญญาตรีทางวิชาการ 

  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

 หลักสูตรปรัญญาตรีปฏิบัติการ 

  ปริญญาตรีปฏิบัติการ 

  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

3.  สถานสภาพของหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม ่ ก าหนดเปิดสอน เดือน........................................พ.ศ. ................ 

 หลักสูตรปรับปรุง  ก าหนดเปิดสอน เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 

  ปรับปรุงจากหลักสูตร ช่ือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555( 

  เริ่มใชม้าตั้งแตป่ีการศกึษา....2551................................................................... 

  ปรับปรุงครัง้สุดท้ายเมื่อปีการศกึษา..2555...................................................... 

มคอ. 02 
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4. การพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 10/2560 

เมื่อวันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมเวียน   

ครั้งที่ 123 )7/2560( เมื่อวันที่ 14 เดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2560 
 ได้รับอนุมัตหิลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 

เมื่อวันที ่16  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

5. แนวทางที่ใช้พัฒนาหลักสูตร 

 เป็นไปตามกรอบมาตฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

 เป็นไปตามมาตฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ์พ.ศ. 2553 

6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 เฉพาะในสถาบัน 

 วิทยาเขต )ระบุ( ………………………………………………………… 

 อื่นๆ)ระบุ(................................................................. 

7.  รูปแบบของหลักสูตร 

 7.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

 อื่น ๆ )ระบุ( ........................................................... 

 7.2 ภาษาที่ใช้ 

 หลักสูตรจัดการศกึษาเป็นภาษาไทย 

 หลักสูตรจัดการศกึษาเป็นภาษาต่างประเทศ )ระบุภาษา(................................... 

 หลักสูตรจัดการศกึษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ )ระบุภาษา(............... 

 7.3 การรับผู้เข้าศกึษา 

 รับเฉพาะนิสติไทย 

 รับเฉพาะนิสติต่างชาติ 

 รับนิสิตไทยและนสิิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

 7.4 ความรว่มมอืกับสถาบันอื่น 

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมอืสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

  ชื่อสถาบัน............................................................................................ 

  รูปแบบของความร่วมมอืสนับสนุน......................................................... 
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 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

  ชื่อสถาบัน....................................................ประเทศ............................ 

  รูปแบบของการร่วม 

   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ใหป้ริญญา 

  
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศกึษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน )หรอื

มากกว่า 2   สถาบัน( 

 7.5 การใหป้ริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา )เช่น ทวิปริญญา( 

 อื่น ๆ )ระบุ(........................................................................................................ 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 

  8.1 วิศวกรผูค้วบคุมงานก่อสร้าง 

  8.2 วิศวกรผู้ออกแบบก่อสร้าง 

  8.3 ผูร้ับเหมาก่อสร้าง 

  8.4 ข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ ในต าแหน่งวิศวกรโยธา 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศกึษาของชาติ 

 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศกึษา 

 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 

 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา.......................................................... 

 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มคีุณลักษณะ ดังนี้ 

 

1. มีคุณธรรม จติส านึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดย

ค านงึถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสังคม 

2. มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา และสามารถประยุกต์ใชใ้นการ

ประกอบวิชาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

3. สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทาง

วิศวกรรมโยธาอย่างตอ่เนื่อง 

4. สามารถสร้างสรรคเ์ทคโนโลยีหรอืนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาในงานวิศวกรรมโยธา 

และพัฒนาชุมชนได้ 
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5. มีมนุษยสัมพันธ สามารถท างานเปนหมคูณะได้ และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

สามารถเป็นผู้น าในงานก่อสร้างได้ 

6. มีความสามารถในการตดิตอสื่อสารโดยภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททาง

เทคนิค รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 

 อื่น ๆ )ระบุ(........................................................................................................ 

2.  แผนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 

 มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 

 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศกึษา 

1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค    ภาคการศึกษาละ................15................สัปดาห์ 

 ระบบไตรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สัปดาห์ 

 ระบบจตุรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สัปดาห์ 

 ระบบอื่น ๆ )ระบุรายละเอียด(.............................................................. 

1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ..ไม่มี.............................................. 

1.3 การจัดการศกึษาภาคฤดูร้อน 

 มีภาคฤดูร้อน  จ านวน 1 ภาคการศกึษา ภาคการศกึษาละ 8 สัปดาห์ 

 ไม่มภีาคฤดูร้อน 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 

 นอกวัน – เวลาราชการ )ระบุ(........................ 

2.2 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ข้าศกึษา 

 เฉพาะแบบศกึษาเต็มเวลา 

 เฉพาะแบบศกึษาบางเวลา 

 ทั้งแบบศกึษาเต็มเวลาและแบบศกึษาบางเวลา 
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2.3 คุณสมบัติของผูเ้ข้าศกึษา 

 ตามเกณฑม์าตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศกึษามัธยมศึกษาหรอืเทียบเท่า 
 ตามเกณฑม์าตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศกึษาประกาศนยีบัตรวิชาชีพขั้นสูง 

หรอืเทียบเท่า หรอือนุปริญญา 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2.4 จ านวนผู้เข้าศกึษาในหลักสูตร รวม............90................ คน  

 2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก)E-learning( 

 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เน็ต 

 อื่นๆ )ระบุ(............................................................ 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

  3.1  จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศกึษา 

 จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ยกว่า..........147..........หน่วยกิต 

  แบบศกึษาเต็มเวลา  ให้ศกึษาได้ไม่เกิน..........8..........ปีการศกึษา 

    ส าเรจ็การศกึษาได้ไม่ก่อน...6…..ภาคการศกึษา 

  แบบศกึษาบางเวลา  ให้ศกึษาได้ไม่เกิน......................ปีการศกึษา 

    ส าเรจ็การศกึษาได้ไม่ก่อน.........ภาคการศกึษา 

3.2 โครงสรา้งหลักสูตร 

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป.......30...........หน่วยกิต 

 หมวดวิชาเฉพาะ..............111...........หนว่ยกิต 

  วิชาเฉพาะบังคับ...................99.........หนว่ยกิต 

   กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์.........21..........หนว่ยกิต 

   กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางวิศวกรรมโยธา......28.........หนว่ยกิต 

   กลุ่มวชิาเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา........50.........หน่วยกิต 

  วิชาเฉพาะเลือก....................12...........หนว่ยกิต 

 หมวดวิชาเลือกเสรี..............6..........หนว่ยกิต 
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 3.3 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 

                   3.3.1 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

เลขบัตรประจ า 

ตัวประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน ป ี

3560700067531 รอง นายณัฐพงศ์ ด ารงวริิยะนุภาพ Ph.D. Civil Engineering University of Colorado at Boulder, USA 2553 

 ศาสตราจารย์  M.Sc. Civil Engineering University of Colorado at Boulder, USA 2552 

   วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2544 

   วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541 

3579900095669 ผูช่้วย 

ศาสตราจารย์ 

นายสมบูรณ์ เซี่ยงฉิน วศ.ด. 

วศ.บ. 

)เกียรตนิิยมอันดับ 2( 

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2549 

2542 

3569900238877 อาจารย์ นายธเนศ ทองเดชศรี วศ.ม. 

วศ.บ. 

)เกียรตนิิยมอันดับ 2( 

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

1571200042526 อาจารย์ นายสุรเชษ  ศรีนารา วศ.ม. วิศวกรรมส ารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 

   วศ.บ. 

)เกียรตนิิยมอันดับ 2( 

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 

364060007676 อาจารย์ นายอภิชาต บัวกล้า วศ.ม. 

วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 

วิศวกรรมก่อสร้าง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ

ลาดกระบัง 

2548 

2541 
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4. การฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 

 มี ……การฝึกงาน……… 

 ไม่ม ี

5. การท าการวิจัย 

 มีการท าโครงงาน 

 ไม่ม ี

 

หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 

 ม ี

 ไม่ม ี

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพิ่มเติม ........3..... ด้าน ดังนี้ 

  สุนทรียศลิป์ 

  ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  ทักษะการปฏิบัติการทางวิชาชีพ 

3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา    

)Curriculum Mapping( เพื่อแสดงถึงความรว่มมอืกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนา

มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่นิสติ 

 ม ี

 ไม่ม ี

 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

1. เกณฑก์ารให้ระดับคะแนน 
 เกณฑก์ารวัดผล การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 เกณฑข์ั้นต่ ารายวิชา )ถ้ามี – ระบุ(............................................................................ 

 เกณฑอ์ื่น ๆ )ถ้ามี – ระบุ(......................................................................................... 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสติ 
 ม ี 

2.1 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา โดยพิจารณาว่า

หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลว่าสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา

หรอืไม่  

2.2 มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลังจากนิสิตส าเร็จการศกึษา โดยพิจารณาจาก

ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้า

ท างานในสถานประกอบการนัน้ ๆ 

 ไม่ม ี

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

3.1 การส าเร็จการศกึษา 
 เรียนครบตามจ านวนหนว่ยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 ระดับแตม้คะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 )จากระบบ 4 ระดับคะแนน( 

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 ม ี

มีการปฐมนเิทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรูแ้ละเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศกึษา 

คณะ และหลักสูตรที่สอน และมีการอบรมวิธีการสอนแบบต่างๆ ตลอดจนการใช้และผลิต

สื่อการสอน เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนของอาจารย์ 

 ไม่ม ี

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 มกีารพัฒนาด้านวิชาการ 

 การพัฒนาด้านวิชาชีพ 

 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

 การพัฒนาการวัดและการประเมินผล 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอด

ระยะเวลาทีมกีารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 

 อื่นๆ )ระบุ(.............................. 

2. บัณฑิต 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณา

จากผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 บัณฑติมงีานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ 

 ผลงานวิจัยของนสิิตและผู้ส าเร็จการศกึษา 

 อื่นๆ )ระบุ(...............   

3. นิสิต 

 การรับนิสิตและการเตรยีมความพรอ้มก่อนเข้าศกึษา 

 มีการควบคุมการดูแลการใหค้ าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิิต 
 มีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน )การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ 

และผลการจัดการขอ้ร้องเรียนของนสิิต( 

4. คณาจารย์ 

 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตัง้แตร่ะบบการรับอาจารย์ใหม่ 

 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเช่ียวชาญทาง

สาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลติผลงานทางวิชาการอย่างตอ่เนื่อง 

 อื่น ๆ )ระบุ(....................... 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน   มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เช่น  

 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 

 มีการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 

 มีการประเมินผู้เรยีน ก ากับให้มกีารประเมินตามสภาพจรงิ มีวธิีการประเมินที่หลากหลาย 

 การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 อื่น ๆ )ระบุ(....................... 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ทั้งความพรอ้มทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ

สะดวกหรอืทรัพยากรที่เอื้อตอ่การเรียนรู้ โดยการมสี่วนรว่มของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตอ่การจัดการเรียนการสอน 
 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสติและอาจารย์ต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

7. การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน 12 

ตัวบ่งชี้ ดังน้ี 
 สอดคล้องกับตัวบ่งชีใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ..............ตัวบ่งชี้ 
 สอดคล้องกับตัวบ่งชีใ้นมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ 

 มีตัวบ่งชีเ้พิ่มเติม ขอ้ 1 และ/หรอื ขอ้ 2 อีก ............ ตัวบ่งชี้ 

 มีตัวบ่งชีท้ี่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 ................ตัวบ่งช้ี 

 

                        หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 

1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 

 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนิสติ 

 การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละขอค าแนะน า 

 การสอบถามจากนิสติ 

 อื่นๆ )ระบุ( .................................................................................................. 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใชแ้ผนกลยุทธ์การสอน  

 ประเมินจากนิสติเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน 
 การตรงต่อเวลา การชีแ้จงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา  เกณฑก์ารวัดและ

ประเมินผล  และการใชส้ื่อการสอน 

 ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนรว่มงาน 

 อื่นๆ )ระบุ( .................................................................................................. 
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2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ขอ้มูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตรในภาพรวม เช่น 

 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสติช้ันปีสุดท้าย 
 ประชุมผูแ้ทนนิสิตกับผูแ้ทนอาจารย์ 

 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรอืผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑติหรอืผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องอื่น ๆ 

 อื่นๆ )ระบุ( .................................................................................................. 

3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดย 

 คณาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 

 อื่นๆ )ระบุ( .................................................................................................. 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน่ 
 การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 

 อื่นๆ )ระบุ( .................................................................................................. 
 

 
  

.  

 

 

                รับรองความถูกต้องของขอ้มูล 

         

 

        )รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์( 

                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติการแทน 

                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

                   วันที่........เดือน..................พ.ศ. ............ 
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Phoo-Ngernkham, T.  Hanjitsuwan, S. , Damrongwiriyanupap, N. , and Chindaprasirt, P.  )2016( . 

“Effect of sodium hydroxide and sodium silicate solutions on strength of alkali activated 

high calcium fly ash containing Portland cement” .  KSCE Journal of Engineering, DOI 
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นครราชสีมา, หนา้ 666-671. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวัติ 

อาจารย์อภิชาต บัวกล้า 

Apichat Buakla 

 

ชื่อ-สกุล นายอภิชาต บัวกล้า 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36406000XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2548 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ )วิศวกรรมโยธา( 

มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. 2541 วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ )วิศวกรรมก่อสร้าง( 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั ง 

กรุงเทพมหานคร 

ประสบการณ์สอน  5 ปี  โดยรับผดิชอบรายวิชาการบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมการ

จัดการ กฎหมายและจรรยาบรรณส าหรับวิศวกรโยธา 

ผลงานวิชาการ  

อภิชาต บัวกล้า บุญทรัพย์ พานิชการ และ ปรีดา พิชยาพันธ์ )2556(. “การศึกษาเบื้องต้นระดับการ

ให้บริการของเส้นทางการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือแหลมฉบังถึงท่าเรือน้ าลึกทวาย”. 

วารสาร Thai VCML, ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 , หนา้ 64-79. 

อภิชาต บัวกล้า บุญทรัพย์ พานิชการ และ ปรีดา พิชยาพันธ์  )2556(. “การวิเคราะห์แผนพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานคมนาคมเพื่อรองรับโครงการท่าเรือน้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย”. 

การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 9 )28 – 29 กรกฎาคม 2556( มหาวิทยาลัย

นเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก.  

อภชิาต บัวกล้า และ ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ )2555(. “แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียมส าหรับคาดการณ์

ปริมาณงานก่อสร้างในประเทศไทย”. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 

11, โรงแรมเมอรล์ิน บีช รีสอรต์ ภูเก็ต. 

บุญทรัพย์ พานิชการ อภิชาต บัวกล้า และคณะ )2555(. “โครงการศึกษาผลกระทบด้านการค้าและ   

โลจิสติกส์จากการด าเนินการของท่าเรือทวาย ประเทศสหภาพพม่า” กรุงเทพฯ: สภาวิจัย

แหง่ชาติ )วช.( และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวจิัย )สกว.(. 

 


