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1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ (วิศวกรรมโยธา) 
   ชื่อยอ :  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 
   ชื่อยอ :  B.Eng. (Civil Engineering) 
 
3. วิชาเอก: ไมมี      

 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไมนอยกวา 149 หนวยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ: หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาตรี 4 ป: ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน: จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 5.4 การรับเขาศึกษาในหลักสูตร: รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได 
 5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น: ไมมี    
 5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา: ใหปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 6. ปรัชญาของหลักสูตร  
 มุงผลิตบัณฑติวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ที่มีความรู ความสามารถทั้งทางดานทฤษฎี 
และปฏิบัต ิและสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติวิชาชีพ มีคณุธรรม จรยิธรรม มีจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ  



 

มีความซื่อสัตยสุจริต และเปนบุคคลท่ีมีจิตสํานึกของความเปนพลเมืองดีท่ีสรางสรรคประโยชนตอสังคม 
 
 7. วัตถุประสงคของหลักสูตร  
          เม่ือสําเร็จการศกึษาจากหลักสูตรนี้แลว บัณฑติมีสมรรถนะ ดังนี้  
          7.1 มีความรู ทักษะวิชาชีพ ไดคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑสภาวิศวกร และมาตรฐานสากล 
(TABEE) 
สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ  
 7.2 สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาหลากหลายแขนง หลายลักษณะงาน โดยปรับใชความรู
ความสามารถ เพ่ือแกปญหาการทํางานโดยการคิดอยางเปนองครวม สามารถเรียนรูปญหา ปรบัปรุงแกไข 
อยางมีระบบ ในการวางแผน คิดคํานวณ กอสราง ใช หรือควบคุมการใช ตรวจสอบสภาพ ทดสอบ 
บํารุงรักษา ซอมแซมแกไข โดยคํานึงถึงผลงานที่มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย เกิดประโยชน อนุรักษสิ่งแวดลอม 
หรือสามารถศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา  

7.3 สามารถเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองใหรูเทาทันวิทยาการ และเทคโนโลยีใหม ๆ              
รวมสรางนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิปญญา เพ่ือพึ่งพาตนเอง และแขงขันได รอบรูสิทธิ เปนมวลวิกฤต  
(Critical mass) ขององคกรที่สังกัด หรือประเทศ ที่จะชี้นํา เปนกลไกการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนา
สรางสรรคอยางมีนัย โดยเฉพาะการใชสตปิญญา คิดอยางมีวิจารญาณ (Critical thinking) 

7.4 สามารถดํารงตน และปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม คงอัตลักษณไทย สุภาพออนนอม  
ตรงตอเวลาและหนาที่ ซื่อสัตย มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ เสียสละ 

7.5 สามารถสื่อสารโดยใชภาษาอังกฤษ ประกอบอาชีพไดทั้งในประเทศและตางประเทศ  
8. ระบบการจัดการศึกษา 
 8.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอน: ระบบทวิภาค 1 ป แบงเปน  
2 ภาคการศกึษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวาภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห   
 8.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน: ไมมี  
 8.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค: ไมมี  
                                                      
9. การดําเนินการหลักสูตร 
 9.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
  วัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน - เวลาราชการ 
                ภาคการศึกษาตน ระหวางเดือนมิถุนายน - ตุลาคม   
             ภาคการศึกษาปลาย ระหวางเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 
10. ระบบการศกึษา  ใชระบบการศึกษาผสมผสานรวมกัน ไดแก 

1) แบบในชั้นเรียน (In-class learning) อยางนอยรอยละ 80 
2) แบบออนไลนผานระบบจัดการเรยีนรู (Online Learning Management System: LMS)  

อยางนอยรอยละ 10 



 

3) แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) อยางนอยรอยละ 5 
    4) แบบอื่น ๆ เชน การสนทนาผานเครือขายสังคมออนไลน (Social network) และการประชุม

ทางไกลผานจอภาพ (VDO Conference) อยางนอยรอยละ 5 
 

11. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย เปนไปตามเกณฑ 
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยกําหนด เชน    

1) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนรูระดับปริญญา 
เขาสูการศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545  

2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวดที่ 10  
ขอ 48-49 และหมวดที่ 11 ขอ 50-53 

3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 
 4) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การเทียบความรูและโอนผลการเรียนจากการศึกษา 

ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2564 
 
12. ระยะเวลาศกึษา 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ใหศึกษาไดไมเกิน 8 ปการศึกษา สําเร็จการศกึษาไดไมกอน 6 ภาคการศกึษาปกติ  
 
13. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ขอ 13 และขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 
การศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวดที่ 12 ขอ 54 และขอ 58 ดังนี้ 

1) ตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบถวนตามที่ระบุไวในโครงสรางหลักสูตร โดยมีการ
ประเมินผลไดอักษรลําดับขั้นตั้งแต D ขึ้นไป หรือ S และตองไดคาเฉลี่ยคะแนนสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพบังคับ และคาเฉลี่ยคะแนนสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 2.00 

2) ไมอยูในระหวางรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาหรืออนุปรญิญา 
3) ไมเปนผูคางชําระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
4) กรณีที่นักศึกษารายใด มีผลการศึกษารายวิชาครบตามโครงสรางหลักสูตร และผานการวัด 

และประเมินผลการศึกษาตามความในหมวดท่ี 6 ในขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศกึษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 และมีการประเมินผลไดอักษรลําดับขั้นตั้งแต D ขึ้นไป หรือ S รวมทั้งมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ตามเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้  

(ก) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต 1.75 ขึ้นไป และคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับ ต่ํากวา 2.00 หรือ (ข) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต 1.75-1.99 และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพบังคับ ตั้งแต 2.00 ขึ้นไป  

นักศึกษารายนั้นสามารถขออนุมัติอนุปรญิญาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได 



 

 
14. หลักสูตร 
 14.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 149 หนวยกิต 
  14.2 โครงสรางหลักสูตร ปริญญาตรี 4 ป: ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 

หมวดวิชา/กลุม จํานวนหนวยกิต 
แผนปกติ  แผนสหกิจศึกษา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต   30 หนวยกิต   
1.1 กลุมวิชาภาษา                   
     1.1.1 กลุมภาษาไทย  
     1.1.2 กลุมภาษาอังกฤษ   

จํานวน 15 หนวยกติ 
3 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 

15 หนวยกติ 
3 หนวยกิต 

12 หนวยกิต 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร          จํานวน 3 หนวยกติ 3 หนวยกิต 
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร           จํานวน 3 หนวยกติ 3 หนวยกิต 
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ    

จํานวน 3 หนวยกติ 3 หนวยกิต 

1.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และการจัดการ   

จํานวน 3 หนวยกติ 3 หนวยกิต 

1.6 กลุมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา  3 หนวยกติ  3 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                         ไมนอยกวา 113 หนวยกิต 113 หนวยกิต 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        จํานวน 34 หนวยกติ 34 หนวยกติ 
2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ               จํานวน 67 หนวยกติ 67 หนวยกติ 
2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณ
วิชาชีพและสหกิจศกึษา 

จํานวน 6 หนวยกติ 6 หนวยกติ 

2.4 กลุมวิชาชีพเลือก           ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 6 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                         ไมนอยกวา 6 หนวยกติ 6 หนวยกิต 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 149 หนวยกิต 149 หนวยกิต 
    
 14.3 รายวิชาในหลักสูตร    

รายวิชาในหลักสูตรกําหนดรหัสและจํานวนชั่วโมงของรายวิชาตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 ขอ 16 ดังนี้ 

1) รหัสรายวิชา ประกอบดวยตัวเลขเจ็ดหลัก ดังนี้   
เลขหลักที่หนึ่งและสอง หมายถึง  คณะ/หลักสูตร 
เลขหลักที่สามและสี่     หมายถึง  ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุมวิชา/สาขาวิชา  



 

เลขหลักที่หา หมายถึง  ระดับของวิชา 
เลขหลักที่หก  หมายถึง   หมวดวิชา หรือกลุม หรือลําดับที่ของรายวิชา 
เลขหลักที่เจ็ด หมายถึง   ลําดับที่ของรายวิชา   

2) ความหมายของตัวเลข ดังนี้ 
          (ก) เลขหลักที่หนึ่งและสอง เปนตัวเลขกําหนดรหัสประจําคณะ/หลักสูตร ดังนี้  

10    หมายถึง   รายวิชาศึกษาทั่วไปบูรณาการ   
11   หมายถึง   คณะวิทยาศาสตร 
13   หมายถึง   คณะวิศวกรรมศาสตร 
14   หมายถึง          คณะศิลปศาสตร 
15   หมายถึง   คณะเภสัชศาสตร 
17   หมายถึง   คณะบริหารศาสตร 
21   หมายถึง   คณะนิติศาสตร 
23   หมายถึง   คณะรัฐศาสตร 

(ข) เลขหลักที่สามและสี่ เปนตัวเลขแสดงภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุมวิชา/สาขาวิชา 
ดังนี้ 

02    หมายถึง  รายวิชาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
05   หมายถึง  รายวิชาของภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

  09   หมายถึง  รายวิชากลางของคณะวิศวกรรมศาสตร 
(ค) เลขหลักที่หา เปนตัวเลขแสดงระดับของวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

 1  และ 2  หมายถึง   วิชาชั้นตนในระดับปรญิญาตรี 
 3  และ 4  หมายถึง   วิชาชั้นสูงในระดับปริญญาตรี  

 ที่มีระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร 4 ป  
(ง) เลขหลักที่หกและเจ็ด เปนตัวเลขแสดงลําดับที่ของรายวิชาในหลักสูตร ดงันี้ 

 01-99  หมายถึง   ลําดับที่ของรายวิชา 
 

14.4 รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
 

                  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
ดังนี้  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                              ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 
    1.1 กลุมวิชาภาษา                                        จํานวน  15  หนวยกิต 
          1.1.1 กลุมภาษาไทย                           3 หนวยกิต 
1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)    
                          



 

1.1.2 กลุมภาษาอังกฤษ                                    12 หนวยกิต 
     ก. ภาษาองักฤษบังคับ                                         6 หนวยกิต 
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I)     3(3-0-6)  
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II)     3(3-0-6) 
              ข. ภาษาอังกฤษเลือก              6 หนวยกิต 
                  กลุมภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)            3 หนวยกิต 
1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
     (English for Science and Technology) 

กลุมภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)     3 หนวยกิต  
1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเขาสูอาชีพ (English for Career Preparation)    3(3-0-6) 
    

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร   จํานวน  3  หนวยกิต 
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)     3(3-0-6) 
หรือ 
1431 111 จริยศาสตรและการใชเหตุผล (Ethics and Reasoning)    3(3-0-6) 
หรือ 
1447 105 การสื่อสารในสังคมปจจุบัน (Communication in Current Society)  3(3-0-6)
  

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร                  จํานวน  3  หนวยกิต 
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย           3(3-0-6) 
     (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 
หรือ 
1441 100 มนุษยกับสังคม (Man and Society)       3(3-0-6) 
 
หรือ 
2300 115 การจัดการความขัดแยงอยางสันติในฐานะพลเมือง    3(3-0-6) 
    (Peaceful Conflict Management as Citizens)  
 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     จํานวน  3  หนวยกิต 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทกัษะชีวิตรวมสมัย      3(3-0-6) 
    (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 
หรือ 
1439 104 วิทยาศาสตรการกีฬาในชีวิตประจําวัน (Sport Science in Daily Life)   3(3-0-6) 
หรือ 



 

1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care)   3(3-0-6)   
       

1.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ       จํานวน  3  หนวยกิต 
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 
    (Information Technology for Digital Life)    
หรือ   
1100 112 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต (Science and Technology for Future) 3(3-0-6) 
หรือ 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจําวัน (Finance Skills in Daily Life)   3(3-0-6) 
 

1.6 กลุมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา  3  หนวยกิต 
           1.6.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร  
1432 100 มนุษยกับอารยธรรม (Man and Civilization)                      3(3-0-6) 
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)            3(3-0-6) 
1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture)          3(3-0-6) 
1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life)           3(3-0-6) 
1442 100 วัฒนธรรมรวมสมัย (Contemporary Culture)                        3(3-0-6) 
1446 101 ศิลปะการดําเนินชีวิต (Arts of Living)                       3(3-0-6) 
1449 100 มนุษยกับการทองเท่ียว (Man and Tourism)                    3(3-0-6) 
 

 1.6.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร  
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)                       3(3-0-6) 
1441 104 ประชากรศาสตรในชีวิตประจําวัน (Demography in Daily Life)       3(3-0-6) 
1443 100 พหุวัฒนธรรม (Multiculturalism)        3(3-0-6) 
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)                          3(3-0-6) 
2100 101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน (Law in Daily Life)     3(3-0-6) 
 

1.6.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ    
1439 100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health)           3(2-2-5) 
1439 105 นันทนาการและการอยูคายพักแรม (Recreation and Camping)     3(3-0-6) 
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจําวัน (Drugs and Herbs in Daily Life)      3(3-0-6) 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)                           3(3-0-6) 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไมนอยกวา 113 หนวยกิต 



 

    2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                 จํานวน  34  หนวยกิต 
2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร           จํานวน  21  หนวยกิต 

1102 104 เคมีท่ัวไป (General Chemistry)      3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)    1(0-3-0) 
1103 113 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)   1(0-3-0) 
1103 114 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 (General Physics Laboratory II)   1(0-3-0) 
1103 123 ฟสิกสทั่วไป 1 (General Physics I)      3(3-0-6) 
1103 124 ฟสิกสทั่วไป 2 (General Physics II)      3(3-0-6) 
1104 126 แคลคลูัส 1 (Calculus I)       3(3-0-6) 
1104 127 แคลคลูัส 2 (Calculus II)       3(3-0-6) 
1104 223 แคลคลูัส 3 (Calculus III)       3(3-0-6) 

2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร         จํานวน  13  หนวยกิต 
1302 201 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)      3(3-0-6)    
1309 100 การแนะนําวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to Engineering)   1(1-0-2) 
1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing)      3(2-3-4) 
1309 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming)   3(3-0-6)        
1309 103 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics)     3(3-0-6) 
 

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ จํานวน  67  หนวยกิต 
1305 201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม (Engineering Statics) 3(3-0-6) 
1305 202 กําลังวัสดุ (Strength of Materials) 4(4-0-8) 
1305 203 คณติศาสตรประยุกตสําหรบัวิศวกรโยธา 3(3-0-6) 
              (Applied Mathematics for Civil Engineers)   
1305 205 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing) 1(0-3-0) 
1305 213 การสํารวจ (Surveying) 3(3-0-6) 
1305 214 ปฏิบัติการสํารวจ (Surveying Laboratory) 1(0-3-0) 
1305 231 กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics)  3(3-0-6) 
1305 233 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics Laboratory)   1(0-3-0) 
1305 240 ธรณวีิทยาวิศวกรรม (Engineering Geology) 3(3-0-6) 
1305 315 การฝกงานสํารวจภาคสนาม (Practical Training in Surveying) 1(0-3-0)* 
1305 320 ทฤษฎีโครงสราง (Structural Theory) 3(3-0-6) 
1305 321 การวิเคราะหโครงสราง (Structural Analysis) 3(3-0-6) 
1305 323 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design) 3(2-3-4) 
1305 330 วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ (Civil Engineering Materials and Testing) 3(2-3-4)      



 

1305 331 ปฏิบัติการวัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ  1(0-3-0) 
              (Civil Engineering Materials and Testing Laboratory)  
1305 341 กลศาสตรดิน (Soil Mechanics) 3(3-0-6) 
1305 342 ปฏิบัติการกลศาสตรดิน (Soil Mechanics Laboratory) 1(0-3-0)  
1305 350 วิศวกรรมชลศาสตร (Hydraulic Engineering)   3(3-0-6) 
1305 352 อุทกวิทยา (Hydrology)   3(3-0-6) 
1305 371 วิศวกรรมทาง (Highway Engineering) 3(3-0-6)      
1305 372 ปฏิบัติการวิศวกรรมทาง (Highway Engineering Laboratory) 1(0-3-0) 
1305 422 ปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสราง (Structural Engineering Laboratory) 1(0-3-0) 
1305 424 การออกแบบเหล็กและไม (Steel and Timber Design) 3(2-3-4) 
1305 432 การจัดการและเทคนิคการกอสราง (Construction Technique and Management) 3(3-0-6) 
1305 441 วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering) 3(2-3-4) 
1305 460 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitary Engineering)  3(3-0-6) 
1305 470 วิศวกรรมขนสง (Transportation Engineering) 3(3-0-6)      
1305 492 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Seminar) 1(0-3-0) 
หมายเหตุ: * เกณฑการประเมินผลเปน S หรือ U 
 

2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา     จํานวน  6  หนวยกิต 
ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรยีนรายวิชากลุมใดกลุมหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
2.3.1 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

1305 390 การฝกงาน (Practical Training)      1 หนวยกิต* 
1305 394 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 (Civil Engineering Project I)     1(0-3-0) 
1305 426 การออกแบบทางวิศวกรรมโยธาแบบบูรณาการ                                             3(2-3-4) 
             (Integrated Design in Civil Engineering) 
1305 495 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 (Civil Engineering Project II)    1(0-3-0) 

2.3.2 กลุมวิชาสหกิจศึกษา 
1305 491 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)     6 หนวยกิต* 
หมายเหตุ: * เกณฑการประเมินผลเปน S หรือ U 
 

2.4 กลุมวิชาชีพเลือก ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาแบบคละกลุมได ดังตอไปนี้ 
2.4.1 กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง 

1305 425 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Design)   3(3-0-6) 
1305 436 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Concrete Technology)               3(3-0-6) 



 

1305 483 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กข้ันสูง      3(3-0-6)      
      (Advanced Reinforced Concrete Design)   

1305 485 การวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีเมทริกซ (Matrix Structural Analysis)  3(2-3-4) 
1305 487 โปรแกรมคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมโครงสราง      3(2-3-4) 

      (Computer Software in Structural Engineering)                       
1305 496 หัวขอเฉพาะทางวิศวกรรมโครงสราง      3(3-0-6) 

      (Special Topics in Structural Engineering)       
2.4.2 กลุมวิชาการจัดการงานกอสราง 

1305 433 การประมาณราคาและรายการกอสราง      3(3-0-6) 
      (Construction Cost Estimation and Specification)     

1305 434 การจัดการงานกอสรางดวยการสรางแบบจําลองขอมูลอาคาร                            3(3-0-6) 
              (Construction Project Management with Building Information Modelling) 
1305 493 หัวขอเฉพาะทางการจัดการงานกอสราง      3(3-0-6)      

      (Special Topics in Construction Management) 
 
2.4.3 กลุมวิชาวิศวกรรมขนสง 

1305 473 การออกแบบผิวจราจร (Pavement Design)      3(3-0-6)      
1305 474 การวางแผนดานการขนสง (Transport Planning)      3(3-0-6)     
1305 475 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน       3(3-0-6) 

      (Logistics and Supply Chain Management)  
1305 476 วิศวกรรมรถไฟ (Railway Engineering)      3(3-0-6) 
1305 477 วิศวกรรมและการจัดการจราจร (Traffic Engineering and Management)          3(3-0-6) 
1305 497 หัวขอเฉพาะทางวิศวกรรมขนสง                                                 3(3-0-6)      

      (Special Topics in Transportation Engineering) 
2.4.4 กลุมวิชาวิศวกรรมปฐพี 

1305 442 การทดสอบในสนามสําหรับงานวิศวกรรมธรณี                3(3-0-6)      
      (Field Testing for Geotechnical Engineering)     

1305 443 งานกอสรางใตดิน (Underground Construction)    3(3-0-6)      
1305 446 วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดลอม (Geoenvironmental Engineering)   3(3-0-6)  
1305 447 การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน     3(3-0-6)      

     (Engineering Ground Improvement)    
1305 498 หัวขอเฉพาะทางวิศวกรรมปฐพี       3(3-0-6)      

      (Special Topics in Geotechnical Engineering) 
  2.4.5 กลุมวิชาทรัพยากรน้ํา 



 

1305 454 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา (Water Resource Engineering)    3(3-0-6) 
1305 456 แบบจําลองในงานทรัพยากรนํ้าและการประยุกตใช              3(3-0-6) 
             (Water Resources Modelling and Application)       
1305 499 หัวขอเฉพาะทางวิศวกรรมแหลงน้ํา       3(3-0-6)      

      (Special Topics in Water Engineering) 
2.4.6 กลุมวิชาวิศวกรรมโยธาทั่วไป 

1305 413 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับวิศวกร      3(2-3-4) 
              (Geographic Information System for Engineers) 
1309 491 การพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม (Engineering Professional Development)    3(3-0-6) 

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                               ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 
    วิชาเลือกเสรี เปนวิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาส 
ใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ รวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หรือรายวิชาที่เปดเปนวิชาเลือกเสรี   



 

          14.5 แผนการศกึษา  
 

ชั้นปที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxx xxx รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร 3  3  
1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  

 (Foundation English I) 
3(3-0-6) 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1103 113 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1  
 (General Physics Laboratory I) 

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

1103 123 ฟสิกสทั่วไป 1 (General Physics I)                     3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1309 100 การแนะนําวิชาชีพวิศวกรรม   

 (Introduction to Engineering) 
1(1-0-2) 1(1-0-2) 

1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม  
 (Engineering Drawing)    

3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1309 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  
(Computer Programming) 

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

รวม (Total) 20 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
 (Thai Language for Communication) 

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

1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2  
 (Foundation English II)  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1102 104 เคมีทั่วไป (General Chemistry)                         3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  

 (General Chemistry Laboratory)              
1(0-3-0) 1(0-3-0) 

1103 114 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2  
 (General Physics Laboratory II) 

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

1103 124 ฟสิกสทั่วไป 2 (General Physics II)                     3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1104 127 แคลคูลัส 2 (Calculus II)                        3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1309 103 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics)  3(3-0-6) 3(3-0-6) 

รวม (Total) 20 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช้ันปที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หนวยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxx xxx รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 3  3  
1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร 

 และเทคโนโลยี 
             (English for Science and Technology) 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1104 223 แคลคูลัส 3 (Calculus III)  3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1302 201 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพบังคับ 

1305 201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม  
 (Engineering Statics) 

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

1305 205 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา  
 (Civil Engineering Drawing) 

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

1305 213 การสํารวจ (Surveying) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1305 214 ปฏิบัติการสํารวจ  

 (Surveying Laboratory) 
1(0-3-0) 1(0-3-0) 

รวม (Total) 20 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxx xxx รายวิชาในกลุมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป 3  3  
1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเขาสูอาชีพ  
              (English for Career Preparation)  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพบังคับ 

1305 202 กําลังวัสดุ (Strength of Materials) 4(4-0-8) 4(4-0-8) 
1305 203 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรโยธา 
             (Applied Mathematics  

for Civil Engineers) 

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

1305 231 กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1305 233 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล  

 (Fluid Mechanics Laboratory) 
1(0-3-0) 1(0-3-0) 

1305 240 ธรณีวิทยาวิศวกรรม  
 (Engineering Geology) 

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

รวม (Total) 20 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชั้นปท่ี  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxx xxx รายวิชาในกลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและการจัดการ                

3  3  

xxxx xxx รายวิชาในกลุมวิชาสังคมศาสตร                3  3  
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพบังคับ 

1305 315 การฝกงานสํารวจภาคสนาม  
 (Practical Training in Surveying) 

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

1305 320 ทฤษฎีโครงสราง (Structural Theory) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1305 330 วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ  

 (Civil Engineering Materials  
 and Testing)                    

3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1305 331 ปฏิบัติการวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 
 และการทดสอบ  
 (Civil Engineering Materials  
and Testing Laboratory) 

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

1305 341 กลศาสตรดิน (Soil Mechanics)    3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1305 342 ปฏิบัติการกลศาสตรดิน  

 (Soil Mechanics Laboratory) 
1(0-3-0) 1(0-3-0) 

1305 352 อุทกวิทยา (Hydrology) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
รวม (Total) 21  21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพบังคับ 

1305 321 การวิเคราะหโครงสราง  
 (Structural Analysis) 

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

1305 323 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 (Reinforced Concrete Design) 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1305 350 วิศวกรรมชลศาสตร  
 (Hydraulic Engineering) 

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

1305 371 วิศวกรรมทาง (Highway Engineering)    3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1305 372 ปฏิบัติการวิศวกรรมทาง  

 (Highway Engineering Laboratory) 
1(0-3-0) 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชา 

ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1305 390 การฝกงาน (Practical Training)* 1  - 
1305 394 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 

 (Civil Engineering Project I)                             
1(0-3-0) - 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพเลือก 

1305 xxx รายวิชาในกลุมวิชาชีพเลือก 1 
 (Technical Elective I)         

- 3 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี 1 (Free Elective I) 3  3  
xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี 2 (Free Elective II)                        - 3 

รวม (Total) 18 22 
หมายเหตุ: * รายวิชา 1305 390 การฝกงาน (Practical Training) ใหนักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษาปลาย 
ชั้นปที่ 3 และภาควิชาจะจัดใหนักศึกษาฝกงานจริง ในภาคการศึกษาฤดูรอน ชั้นปที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช้ันปที่  4  (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาตน  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพบังคับ 

1305 422 ปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสราง   
              (Structural Engineering Laboratory)  

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

1305 424 การออกแบบเหล็กและไม  
 (Steel and Timber Design) 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1305 432 การจัดการและเทคนิคการกอสราง  
              (Construction Technique  
               and Management)                    

- 3(3-0-6) 

1305 441 วิศวกรรมฐานราก  
 (Foundation Engineering) 

3(2-3-4) 3(2-3-4) 

1305 460 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล  
 (Water Supply and Sanitary  
 Engineering) 

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

1305 470 วิศวกรรมขนสง  
 (Transportation Engineering)                   

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

1305 492 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา  
 (Civil Engineering Seminar) 

- 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพเลือก 

1305 xxx รายวิชาในกลุมวิชาชีพเลือก 1 
 (Technical Elective I)         

3 - 

1305 xxx รายวิชาในกลุมวิชาชีพเลือก 2 
 (Technical Elective II)         

- 3 

รวม (Total) 16 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หนวยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพบังคับ 

1305 432 การจัดการและเทคนิคการกอสราง  
               (Construction Technique  

and Management)                     

3(3-0-6) - 

1305 492 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา  
(Civil Engineering Seminar) 

1(0-3-0) - 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชา 

ฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

1305 426 การออกแบบทางวิศวกรรมโยธา 
 แบบบูรณาการ                                             

              (Integrated Design in Civil Engineering) 

3(2-3-4) - 

1305 495 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2  
(Civil Engineering Project II)                     

1(0-3-0) - 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาสหกิจศึกษา 

1305 491 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) - 6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุมวิชาชีพเลือก 

1305 xxx รายวิชาในกลุมวิชาชีพเลือก 2 
 (Technical Elective II)         

3 - 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx xxx รายวิชาเลือกเสรี 2 (Free Elective II) 3  - 
รวม (Total) 14 6 

 
14.6 คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
    1.1 กลุมวิชาภาษา                                
         1.1.1 กลุมภาษาไทย            
1411 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)          3(3-0-6)                            

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
     ภาษากับการสื่อสาร  ภาษากับความคิด  ศิลปะการใชภาษาไทย  การอานเชิงวิเคราะห   
การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 
      Language and communication;  language and thoughts;  art of using Thai language;  
analytical reading;  writing to express ideas;  report writing 
 
 
 



 

1.1.2 กลุมภาษาอังกฤษ                       
 ก. ภาษาอังกฤษบังคับ           

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6)  
    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 

         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
            การเขาใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษที่สั้นและกระชับ  การสื่อสารดวยภาษาที่มีโครงสราง 
ไมซับซอนเกี่ยวกับตนเอง บุคคล สถานท่ีและสิ่งของ 

Comprehension of short and precise spoken and written English;  communication 
about oneself, people, places and things by using non-complex language structures 

 
1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 (Foundation English II) 3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
              การเขาใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การสื่อสารดวยภาษาที่มีโครงสรางซับซอนข้ึน 
ในหัวขอที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันและอาชีพตาง ๆ  

Comprehension of spoken and written English;  communication about daily life 
and career-related topics by using more complex language structures 
 

ข. ภาษาอังกฤษเลือก  
กลุมภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)            

1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
     (English for Science and Technology) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
              การอานเพ่ือจับใจความสําคญัและรายละเอียดจําเพาะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
การแสดงความคิดเห็น  การเขียนระดับยอหนา 
               Reading for main ideas and specific details;  expressing opinions;  paragraph writing  
in science and technology contexts 
 

กลุมภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)   
1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเขาสูอาชีพ (English for Career Preparation)   3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 



 

        การจับใจความสําคญัของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  การอานเพ่ือความเขาใจ  การเขียนเพ่ือเตรียมตัวเขาสูอาชีพ 
        Identification of main points in spoken and written English;  expressing and exchanging 
opinions;  reading for comprehension;  writing for career preparation 
 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)  3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         สุนทรียภาพในธรรมชาติ  สุนทรยีภาพในชีวิตประจําวัน  ทัศนศลิป  ดนตรี  นาฏศิลป  ละคร  
วรรณกรรม  ความสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การประยุกตใชสุนทรียภาพกับความสุข 
         Aesthetics in nature;  aesthetics in everyday life;  visual art;  music;  dance;  theater;  
literary works;  happiness in cultural diversity;  applying aesthetical concepts to happiness    
 
1431 111 จริยศาสตรและการใชเหตุผล (Ethics and Reasoning) 3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

    ความหมายของการคิด  การอางเหตุผล  การอางเหตุผลบกพรอง  ทักษะใชเหตุผลเพ่ือแกปญหา 
ในชีวิตประจําวัน  จริยศาสตร  ปญหาศีลธรรมในการดําเนินชีวิต  มุมมองทางศาสนา 

    Meaning of thinking;  argument;  fallacy;  reasoning skills for problem solving in daily 
life;  ethics;  moral problems in daily life;  religious perspectives 

 
1447 105 การสื่อสารในสังคมปจจุบัน (Communication in Current Society) 3(3-0-6)  

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

    ความหมายและความสําคัญของการสื่อสาร  องคประกอบและกระบวนการการสื่อสาร  จิตวิทยา 
และบริบททางสังคมของการสื่อสาร  ภูมิทัศนการสื่อสารในยุคดิจิทัล  หลักการรับและเขาถึงขอมูลขาวสาร   
ผลกระทบของการสื่อสาร  ทักษะเพื่อการรูเทาทันสื่อ  

    Definition and importance of communication;  elements of communication  
and communication process;  psychology and social context of communication;  
communication landscape in the digital age;  principles of receiving and accessing information;  
impact of communication;  skills for media literacy 
   

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร     
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย 3(3-0-6) 



 

     (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 
    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 

         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         พลวัตของสังคมและวัฒนธรรมไทย  พหุลักษณะของสังคมไทย  ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
และสังคมไทย  ความเปนพลเมืองในสังคมไทย  ภาพรวมของสถาบันทางการเมืองไทยกับความเปนพลเมือง  
พลเมืองไทยในบรบิทสังคมโลก  ภาพรวมกฎหมายพื้นฐาน  ประเภทกฎหมายกับความสัมพันธกับศาสตรอ่ืน ๆ  
ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางแพงและพาณิชย  คดีอาญาและคดีปกครอง  กระบวนการยุติธรรมทางเลือก  
สาเหตุ การปองกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

    Dynamics of Thai society and culture;  multiple characteristics of Thai society;  
economic and social inequality in Thailand;  citizenship in Thai society;  overview of political 
institution and citizenship;  Thai citizens in world-societal context;  overview of fundamental 
laws;  types of law and relation to other sciences;  overview of civil and commercial justice 
process;  criminal case and administrative case;  alternative justice process;  causes, prevention 
and suppression of corruption according to criminology and penology principles 
 
1441 100 มนุษยกับสังคม (Man and Society)  3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         มนุษยกับสังคม  ความหลากหลายของความเชื่อและกลุมชน  เมืองและมหานคร  ชวงชั้นและชนชั้น 
ทางสังคม  บริโภคนิยม  วัฒนธรรมยอย  เพศภาวะ  โลกาภิวัตนกับการยายถิ่นขามชาติ  สังคมขาวสารและ
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
         Man and society;  diversity of beliefs and peoples;  urban and city;  stratification  
and social class;  consumerism;  sub-culture;  gender;  globalization and transnational migrant;  
information society and disruptive technologies 
 
2300 115 การจัดการความขัดแยงอยางสันติในฐานะพลเมือง 3(3-0-6) 
         (Peaceful Conflict Management as Citizens)  

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         ความหมายของพลเมือง  ความเปนพลเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตย  ความหมายและประเภท
ของความขัดแยงและความรุนแรง  ความหมายและประเภทของสันติภาพและสันติวิธี  ความสําคัญของสันติวิธี 
กับความเปนพลเมือง  บทบาทของรัฐธรรมนูญในการจัดการความขัดแยงและปองกันความรุนแรง  บทบาทของ
สถาบันทางการเมืองในการจัดการความขัดแยงและปองกันความรุนแรง  การมีสวนรวมแบบเปนทางการ   
การมีสวนรวมแบบไมเปนทางการ  การเจรจาตอรองและการไกลเกลี่ย  การสานเสวนา  การใชอารยะขัดขืน 
      Meaning of citizenship;  citizenship in democratic regime;  meaning and types  



 

of conflict and violence;  meaning and types of peace and peaceful settlement;  importance  
of peaceful settlement and citizenship;  role of constitution in conflict management  
and prevention of violence;  role of political institutions in conflict management and prevention 
of violence;  formal participation;  informal participation;  negotiation and mediation;  dialogue;  
civil disobedience 
 

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตรวมสมัย 3(3-0-6) 
     (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         เพศภาวะ  เพศวิถีและบทบาททางเพศ  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลตอเรื่องเพศ  เพศวิถี 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย  ความหลากหลายทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สุขภาวะทางเพศ   
ศาสตรและศิลปของการปฏิบัติตัวเพ่ือความสุขทางเพศ  ความผิดปกตทิางเพศ  ภัยทางเพศและการปองกันภัย 
ทางเพศ  การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  กฎหมายที่เกี่ยวของทางเพศ  ทักษะชีวิตที่จําเปน 
เพ่ือการดํารงชีวิต  
        gender;  sexuality and gender roles;  social and cultural dimensions that affect sexual;  
sexuality changes in Thai society;  sexual diversity;  sexual equality;  sexual health;  science  
and art of appropriate practice of sexual happiness;  gender disorder;  sexual danger 
and prevention;  prevention and solution of adolescent pregnancy problem;  laws related to 
sexuality;  important life skills for living 
 
1439 104 วิทยาศาสตรการกีฬาในชีวิตประจําวัน (Sport Science in Daily Life)  3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับวิทยาศาสตรการกีฬา  การดูแลสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสรางสมรรถภาพ
ทางกาย  การจัดโปรแกรมการออกกําลังกาย  การออกกําลังกายตามชวงวัย  การประเมินและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย  ทักษะเบื้องตนในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนาการกับการออกกําลังกาย  การปองกันการบาดเจ็บ
จากการออกกําลังกาย  การประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
         Basic knowledge of sport science;  physical fitness maintenance;  enhancement  
of physical fitness;  exercise program management;  age-appropriated exercise;  evaluation  
and test of physical fitness;  basic skills in exercising for health;  nutrition and exercise;  
prevention of exercise injury;  applying in daily life 
 
 



 

1502 100 การดูแลสุขภาพตามวัย (Age-appropriated Health Care) 3(3-0-6)   
    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 

         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         การดแูลสุขภาพตามวัย  จิตวิทยาพัฒนาการ  ระบบสืบพันธุเพศชาย  ระบบสืบพันธุเพศหญิง  
การปฏิสนธิ การกําหนดเพศและการกําเนิดทารก  พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภ   
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสําหรับหญิงตั้งครรภ ทารกและมารดาหลังคลอด เด็กกอนวัยเรียน
และเดก็วัยเรียน วัยรุนและวัยเจริญพันธุ วัยทองและวัยสูงอายุ  วัคซนี  โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ 
และการปองกัน  การวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิด  ความผิดปกติทางพันธุกรรม  ภาวะไมเจริญพันธุ 
และการรักษา  
         Age-appropriated health care;  developmental psychology;  male reproductive 
system;  female reproductive system, fertilization, sex determination and childbirth;  prenatal 
developments and abnormal;  physiological changes and  health care for pregnancy, infant  
and postpartum mother, pre-school child and school age, adolescence and reproductive age, 
golden age and geriatrics;  vaccine;  sexually transmitted diseases and prevention;  family 
planning and birth control;  genetic disorders;  infertility and treatments 

 
1.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ   

1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 
     (Information Technology for Digital Life)  

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีเครือขาย 
สังคมออนไลน การรูดิจิทัล  เทคโนโลยีคลาวดสําหรบัการสืบคนและการจัดการ การผลิตงานสรางสรรค 
และนวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล  ความปลอดภัย กฎหมาย จรยิธรรมและแนวโนมเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
         Basic knowledge of information technology;  information management process;  
networking technology, online society, digital literacy;  Cloud technology for searching  
and management, creative and innovative production, digital business;  safety, law, ethics  
and trends in information technology 
 
1100 112 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  3(3-0-6) 
         (Science and Technology for Future) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         ความรูเบ้ืองตนดานพลังงานและเทคโนโลยี ความสัมพันธระหวางพลังงาน  รูปแบบของพลังงาน   
ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม  การอนุรักษพลังงาน  การใชพลังงานอยางฉลาดและปลอดภัย   



 

พอลิเมอรและพลาสติก  เคมีอาหาร  การปองกันและการจัดการของเสียอันตรายเคมี  การจัดการมลพิษทางน้ํา 
การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะและของเสียอันตรายและการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  
เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  ปญญาประดิษฐในชีวิตประจําวัน 
      Basic knowledge of energy and technology;  relationship between energy;  forms  
of energy;  effects of energy consumption on life and environment;  energy conservation;   
inteligent and safe energy consumption;  polymers and plastics;  food chemistry;  preventing 
and manipulating the chemical hazardous wastes;  water pollution management, air pollution 
management, solid and hazardous waste management and sustainable environmental 
development;  technology for the future;  artificial intelligence in daily life 
 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจําวัน (Finance Skills in Daily Life) 3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
     หลักการบริหารการเงินสวนบุคคล กระบวนการวางแผนการเงินสวนบุคคล ความรูเร่ืองทางการเงนิ 
วินัยทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  การพัฒนาอาชีพ 
และการเปนผูประกอบการ ฟนเทคและนวัตกรรมทางการเงนิ การจัดการหนี้สิน  เงินกูยืมเพื่อการศึกษา  
การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง  การวางแผนภาษี การวางแผน 
เพ่ือการเกษียณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนบุคคล 
     Principles of personal financial management;  personal financial planning process;  
financial literacy;  financial discipline;  economic system;  sufficiency economy and application 
in daily life;  career development and entrepreneurship;  FinTech and financial innovation;  debt 
management;  student loan fund;  investment planning;  insurance planning;  risk management;  
tax planning;  planning for retirement;  developing the quality of personal life 
 

1.6 กลุมวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  
      1.6.1 กลุมวิชามนุษยศาสตร  

1432 100 มนุษยกับอารยธรรม (Man and Civilization)  3(3-0-6)     
    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 

         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
    ความหมายของวัฒนธรรมและอารยธรรม  ภูมิศาสตรโลก  วิวัฒนาการมนุษย  ศาสตรและเทคโนโลยี

ในการศึกษาและคนควาอารยธรรม  สภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยากับกําเนิดอารยธรรม  การปฏิวัติยุคหินใหม  
การตั้งถ่ินฐานยุคแรกในเมโสโปเตเมีย อียิปตโบราณ กรีกโบราณ โรมันโบราณ จีนโบราณ อินเดยีโบราณ   
อารยธรรมสมัยกลาง  อารยธรรมสมัยใหม  อารยธรรมทวีปอเมริกา  ปฏิสัมพันธและการแลกเปลี่ยนอารยธรรม
ระหวางโลกตะวันตกและตะวันออก  ยุคอุตสาหกรรมในยุโรป  การปรับตัวสูความทนัสมัยของเอเชีย  อารยธรรม
ในโลกรวมสมัยและโลกาภิวัตน  



 

    Meaning of culture and civilization;  world geography;  human evolution;  disciplines 
and technologies for studying civilization;  ecological environment and the rise of civilizations;  
neolithic revolution;  early settlements in Mesopotamia, ancient Egypt, ancient Greece, ancient 
Rome, ancient China, ancient India;  medieval civilization;  modern civilization;  American 
civilization;  interactions and exchanges between the western world and the eastern world;  
industrial age in Europe;  modernization of Asia;  civilizations in the contemporary world  
and globalization 
 
1432 101 วัฒนธรรมไทย (Thai Culture)  3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย เครื่องมือการวิเคราะหจากมรดกทางปญญาของไทย  
หัวขอที่อยูในความสนใจเก่ียวกับทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในปจจุบัน           
         Development of Thai society and culture, analytical tools from Thai intellectual 
heritage, selected topics of interest related to alternative solutions amidst economic, social  
and cultural changes in the present 
 
1432 102 วัฒนธรรมอีสาน (I-san Culture) 3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         ลักษณะทางภูมิศาสตร สภาพภูมิประเทศและทรัพยากรทางธรรมชาติของภาคอีสาน  กลุมคน 
ในภาคอีสาน  สังคมและวัฒนธรรมของภาคอีสาน สมัยกอนประวัติศาสตร สมัยทวารวดี สมัยอิทธิพลเขมรโบราณ 
สมยัลานชาง สมัยรัตนโกสินทร  ภูมิปญญาอีสานดานการปกครอง  เศรษฐกิจอีสาน  ศาสนาและความเชื่อ 
ของผูคนในภาคอีสาน  ประเพณี 12 เดือน  ศิลปกรรมภาคอีสานในสมัยตาง ๆ สมัยกอนประวัติศาสตร สมัยทวาร
วดี สมัยอิทธิพลเขมรโบราณ สมัยลานชาง สมัยรัตนโกสินทร  ศิลปะการแสดงอีสาน ดนตรี หมอลํา นาฏศิลป   
ผาและสิ่งถักทอในอีสาน  การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรมทองถ่ินอีสาน 
         Geography, topography and natural resources of I-san;  peoples of I-san;  I-san society 
and culture in prehistoric times, Dvaravati period, ancient Khmer’s influence period, in LanXang 
and Rattanakosin periods;  I-san administrative wisdom;  I-san economy;  I-san religions  
and beliefs;  twelve-month rite tradition;  I-san art in prehistoric times, Dvaravati period, ancient 
Khmer’s influence, LanXang and Rattanakosin periods;  performing arts of I-san, music, dance, 
Morlam;  textile of I-san;  I-san social and cultural changes 
 
 
 



 

1435 100 ดนตรีกับชีวิต (Music and Life) 3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 

         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         องคประกอบของดนตรี  ความสัมพันธของดนตรีที่มีตอมนุษย  ดนตรีกับสุขภาพ  ดนตรี 
ในชีวิตประจําวัน  ดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรม  จุดมุงหมายและหนาที่ของดนตรีที่มีตอวิถีชีวิตและสังคม 
         Elements of music;  relationship between music and humans;  music and health;  
music in daily life;  music in religions and ceremonies;  purposes and functions of music  
in livelihood and society 
 
1442 100 วัฒนธรรมรวมสมัย (Contemporary Culture)  3(3-0-6)     

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         ความรูความเขาใจเก่ียวกับวัฒนธรรม กับดักทางความคิดในการทําความเขาใจวัฒนธรรม  
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การวิเคราะหปรากฏการณและความสัมพันธของวัฒนธรรมรวมสมัยในเรื่อง
ประเพณี  ศาสนา  ความเชื่อ  ชาติ  ชาติพันธุ  วัฒนธรรมสมัยนิยม  วัฒนธรรมบริโภค  สื่อ  เพศวิถี 
         Concepts and comprehension of culture, misunderstanding on cultural perspectives, 
cultural changes, analysis of contemporary cultural phenomena and cultural relationships 
concerning issues in traditions;  religion;  beliefs;  nation;  ethnicity;  popular culture;  consumer 
culture;  media;  sexuality 
 
1446 101 ศิลปะการดําเนินชีวิต (Arts of Living)   3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         สํารวจตัวเอง  รูจักตัวเองจากมุมมองของบุคคลอ่ืน  การคิดวิเคราะหดวยเหตุผล  ความเขาใจในชีวิต  
ศิลปะการสื่อสาร บทบาทหนาที่และความรบัผิดชอบตอครอบครัวและสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม
กระบวนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมคีวามสุข 
     Self explore;  knowing yourself from other perspective;  reasoning analysis;  
understanding of life, communication arts, roles and responsibilities to family and society, 
personality development and social etiquette, efficiently and happy working process  
 
1449 100 มนุษยกับการทองเที่ยว (Man and Tourism)  3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         แนวคิดเก่ียวกับการทองเที่ยว  ความเปนมาของการเดินทางทองเท่ียว  ประเภทของการทองเที่ยว  
ประโยชนและผลกระทบจากการทองเท่ียว  พฤติกรรมของนกัทองเท่ียว  การเปนเจาบานที่ดี  ธุรกิจและหนวยงาน 



 

ท่ีเก่ียวของกับการทองเที่ยว  การจัดการทองเท่ียวและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน  
และตางประเทศ  
         Concepts of tourism;  travel and tourism history;  tourism typology;  benefits and 
impacts of tourism;  tourist behavior;  being a good host;  businesses and organization related to 
tourism;  tourism management and important tourist destinations in Thailand, ASEAN region and 
other countries      
 

1.6.2 กลุมวิชาสังคมศาสตร  
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)  3(3-0-6)     

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาสังคม  การเปนผูเปลี่ยนแปลงสังคม  กิจการเพ่ือสังคม  นวัตกรรม 
ทางสังคม  การสรางมูลคาใหแกสินคา  การสรางนวัตกรรมโดยชุมชน  การสรางนวัตกรรมจากเครือขาย 
ความรวมมือ  การสรางนวัตกรรมจากงานวิจัย  นวัตกรรมทางสังคมจากการทําโครงงานกลุม  
         Basic concepts of social development;  being an agent for social change;  social 
enterprise;  social innovation;  adding value to products;  innovation by community;  innovation 
from networking;  innovation from research;  social innovation from project  
 
1441 104 ประชากรศาสตรในชีวิตประจําวัน (Demography in Daily Life)  3(3-0-6)     

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         แหลงขอมูลประชากร สํามะโนประชากร องคประกอบทางประชากร การวางแผนครอบครัว  
อนามัยเจรญิพันธ ภาวะการตายกับความยืนยาวของชีวิตประชากรไทย มรณาณุสติ การยายถิ่น การตั้งถิ่นฐาน   
การเคลื่อนยายแรงงาน ผูสูงอายุ การเตรียมความพรอมสําหรับการเขาสูวัยผูสูงอายุ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับ
ผูสูงอายุ การประยุกตใชประชากรศาสตรในชีวิตประจําวัน 
     Population data source, census, demographic composition, family planning, reproductive 
health, death conditions and longevity of Thai population, Morana Nu Sa Ti, migration settlement, 
labor migration, elderly, preparation for elderly, innovation and technology for the elderly, applying 
demography in daily life 
 
 
 
 
 
 



 

1443 100 พหุวัฒนธรรม (Multiculturalism) 3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 

         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับพหุวัฒนธรรม  กลุมชาติพันธุ  ความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุ   
ความหลากหลายของศิลปะและงานชางพ้ืนถิ่น  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตนกับผลกระทบ
ทางวัฒนธรรม  
         Basic knowledge of multiculturalism;  ethnic groups;  relationship between ethnic 
groups;  diversity of local arts and handicrafts;  social changes and globalization and impacts  
on culture 
 
1445 100 พลวัตสังคมไทย (Dynamics of Thai Society)  3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

     การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจการเมืองไทย  การกระจายรายไดและความยากจน  สังคมไทย 
ในยุคสมัยใหม  การพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทและการกลายเปนเมือง  สังคมสูงวัย  สุขภาวะ
ชุมชน   

     Structural transformation of Thai political-economy;  income distribution and poverty;  
Thai society in the modern era;  sustainable development, transformation of rural society  
and urbanization;  aging society;  community well-being 
 
2100 101 กฎหมายในชีวิตประจําวัน (Law in Daily Life) 3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         ความหมายและลักษณะของกฎหมายแตละยุคสมัย  ลําดับของกฎหมาย  กฎหมายเก่ียวกับ 
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กฎหมายเกี่ยวกับผูประกอบการและการคุมครองผูบริโภค ทรัพยสินทางปญญา 
ลิขสทิธ์ิ สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ สิทธิในทรัพยสิน สัญญา การค้ําประกัน จํานองและจํานํา  การกระทําละเมิด
ในทางแพง การกระทําผิดทางอาญาเก่ียวกับเทคโนโลยี  การไกลเกลี่ยระงับขอพิพาท  แนวคิดกฎหมายกับสังคม  
บทบาทของกฎหมายกับสังคมยุคใหม 
         Definition and natures of law in different eras;  hierarchy of law;  laws relating 
electronic transactions, laws relating entrepreneurship and consumer protection, intellectual 
property, copyright, patent of invention, property rights, contract, suretyship, mortgage  
and pledge;  civil wrongs and criminal offences relating to technology;  dispute mediation;  
concept of law and society;  roles of law in modern society 
 
 



 

1.6.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ     
1439 100 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health)  3(2-2-5)     
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         ประวัติความเปนมา ความสําคัญและความรูเบื้องตนของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ   
ทักษะทางการกีฬา ขั้นตอน เทคนิคและทักษะพ้ืนฐานในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตามรูปชนิดตาง ๆ   
การวัดและประเมินผล  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กฎกติกา มารยาทในการเลนกีฬาและการออกกําลังกาย 
     Background, importance and basic knowledge of exercise for health;  athletic skills, 
procedure, techniques and fundamental skills for various forms of exercise for health;  
assessments and evaluations;  physical fitness evaluation;  rules, regulations in sport  
and exercise etiquette 
 
1439 105 นันทนาการและการอยูคายพักแรม (Recreation and Camping)   3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

    ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญและประโยชนของกิจกรรมนันทนาการและการอยู 
คายพักแรม  คุณลักษณะบทบาทหนาที่ของผูนําและผูตามทางนันทนาการ  เกมส เพลงนันทนาการ ประเภท 
ของกิจกรรม  การเขียนโครงการ แผนการจัดดําเนินการอยูคายพักแรม  ระเบียบและพิธีการของคายพักแรม  
ชนิดของคายพักแรม การวัดและประเมินผลการอยูคายพักแรม  การฝกภาคสนาม  
     History, philosophy, meaning, importance and benefits of recreation and camping 
activities;  roles characteristics and responsibilities of recreation leaders and followers;  games, 
recreation music, forms of activities;  writing projects, organizing plans for camping;  camping 
regulations and formalities type of camps, measurement and evaluation of camping;  field 
training for campers 
 
1503 100 ยาและสมุนไพรในชีวิตประจําวัน (Drugs and Herbs in Daily Life) 3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
         พฤติกรรมการใชยาในสังคมไทย  แหลงขอมูลทางยาและสุขภาพ  การปฐมพยาบาลเบื้องตน  รูปแบบยา
เตรยีมและการออกฤทธ์ิของยาตอรางกาย  เทคนิคการใชยาแบบตาง ๆ  สิทธิผูบริโภคและคําประกาศสิทธิผูปวย  
ประเภทของรานยา  สมุนไพรในบัญชียาหลักแหงชาติ  ยาที่ใชในระบบทางเดินหายใจ  ยาที่ใชในระบบทางเดินอาหาร  
ยาที่ใชในโรคผิวหนัง  ยาคุมกําเนิด  ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและความงามในชีวิตประจําวัน  อาหารเพื่อสุขภาพ  
     Behaviors of drug consumption in Thai society;  information sources for drugs and health;  
first aids;  drug formulations and drug actions in body;  drug application techniques;  consumer 
rights and declaration of patient’s rights;  types of drug stores;  herbal products in Thai national 



 

drug list;  drugs for respiratory system;  drugs for gastrointestinal system;  drugs for skin diseases;  
contraceptives;  products for health and beauty in daily life;  foods for health 
 
1507 100 สังคมกับสุขภาพ (Society and Health)  3(3-0-6) 

    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
          แนวคิด นิยาม ปรชัญาและองคประกอบของสุขภาพ  คุณภาพชีวิต  ปจจัยทางสังคม โครงสราง 
ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนากับสุขภาพ  ผลกระทบจากปญหาสังคม  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  สิ่งแวดลอมกับสุขภาพ  เทคโนโลยีกับสุขภาพ  คานิยมและปญหาพฤติกรรมสุขภาพ  
การสื่อสารสุขภาพ  การสรางเสริมสุขภาพ  อารมณและความเครียด  การออกกําลังกาย 
      Concepts, definitions, philosophy and component of health;  quality of life;  social 
factor, social structure, politics, economics, culture, belief, religion and health;  impact of social 
problems, social change;  environment and health;  technology and health;  values and health 
behavior problem;  health communication;  health promotion;  emotion and stress;  exercise 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
2.1.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

1102 104 เคมีท่ัวไป (General Chemistry)  3(3-0-6) 
    รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 

         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
 เคมีกับชีวิต  อะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ  พันธะเคมีและแรงระหวางโมเลกุล  โมล  

ความเขมขนและปริมาณสัมพันธ  อุณหพลศาสตรเคมี  จลนพลศาสตรเคมี  วัฏภาคของสารและการเปลี่ยน 
วัฏภาค ของแข็ง ของเหลวและแกส  สารละลายและสมบัติของสารละลาย  สมดุลเคมีและสมดุลการละลาย   
กรด-เบส  เคมีไฟฟา  เคมีอินทรีย  เคมีนิวเคลียร 

 Chemistry and life;  atoms, periodic table and properties of elements;  chemical 
bonds and intermolecular forces;  moles, concentration and stoichiometry;  thermochemistry;  
chemical kinetics;  phase and phase changes, solid, liquids and gases, solutions and their 
properties;  chemical and solubility equilibrium;  acid-base;  electrochemistry;  organic 
chemistry;  nuclear chemistry 

 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)    1(0-3-0) 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: 1102 104 เคมีทั่วไป (ยกเวนเคยเรียนและผานวิชานี้มากอน) 
 ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสัมพันธ  อุณหพลศาสตรเคมี  สมบัติคอลลิเกทีฟ   สมดุลเคมี   



 

การไทเทรตกรด-เบส  ความวองไวของโลหะ  เคมีไฟฟา  การวิเคราะหคุณภาพน้ํา  สารประกอบไฮโดรคารบอน 
 Chemical reactions and stoichiometry;  chemical thermodynamics;  colligative 

properties;  chemical equilibrium;  acid-base titration;  reactivity of metals;  electrochemistry;  
water quality analysis;  hydrocarbon compounds 

 
1103 113 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I) 1(0-3-0) 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: 1103 123 ฟสิกสทั่วไป 1  
    (ยกเวนเคยเรียนและผานวิชานี้มากอน) 

 หลักการของการวัดปริมาณทางฟสกิส  การวิเคราะหขอมูล  เทคนิคการเขียนกราฟและรายงาน  
ปริมาณฟสิกส  เวกเตอร  จลนศาสตร  แรงและกฎการเคล่ือนที่  งานและพลังงาน  การเคลื่อนท่ีแบบหมุน สมดุล  
การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  คลื่นกล  กลศาสตรของไหล  ความรอนและอุณหพลศาสตร   

 Principles of measurement in physical quantities;  data analysis;  graphing techniques 
and reports;  physical quantities;  vector;  kinetics;  force and laws of motion;  work and energy;  
rotational motion;  equilibrium;  periodic motions;  mechanical waves;  fluid mechanics;  heat 
and thermodynamics 

 
1103 114 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 (General Physics Laboratory II) 1(0-3-0) 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: 1103 124 ฟสิกสทั่วไป 2  
  (ยกเวนเคยเรียนและผานวิชานี้มากอน) 
 เคร่ืองมือวัดทางไฟฟา  ไฟฟาและแมเหล็ก  วงจรไฟฟากระแสตรง  วงจรไฟฟากระแสสลับ   
กฎของโอหม  อิเล็กทรอนิกส  ทัศนศาสตร  ฟสิกสยุคใหม 
 Electrical measuring devices;  electricity and magnetism;  direct current  circuit;  
alternating current circuit;  Ohm’s law;  electronics;  optics;  modern physics 
 
1103 123 ฟสิกสทั่วไป 1 (General Physics I) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี  

ปริมาณฟสิกส  เวกเตอร  จลนศาสตร  แรงและกฎการเคลื่อนที่  งานและพลังงาน  โมเมนตัม 
และการชน  การเคลื่อนที่แบบหมุน  สมดุล  การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  คลื่นกล  กลศาสตรของไหล   
ความรอนและอุณหพลศาสตร   

Physical quantities;  vector;  kinetics;  force and laws of motion;  work and energy;  
momentum and collision;  rotational motion;  equilibrium;  periodic motions;  mechanical 
waves;  fluid mechanics;  heat and thermodynamics 



 

 
1103 124 ฟสิกสทั่วไป 2 (General Physics II) 3(3-0-6)  

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
 สนามไฟฟาและแรงไฟฟา  ความจุไฟฟา  วงจรไฟฟากระแสตรง  วงจรไฟฟากระแสสลับ  

สนามแมเหล็กและแรงแมเหล็ก  การเหนี่ยวนําแมเหล็กไฟฟา  คลื่นแมเหล็กไฟฟา  ทัศนศาสตร   
ฟสิกสยุคใหม 

 Electric field and electric force;  capacitance;  direct current circuits;  alternating 
current circuits;  magnetic field and force;  electromagnetic induction;  electromagnetic waves;  
optics;  modern physics 

 
1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I)                                              3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
 ลิมิตและความตอเนื่อง  อนุพันธของฟงกชันและการประยุกต  อินทิกรัล  เทคนิคการอินทิเกรต 

และการประยุกต  การประมาณคาของอินทิกรลัจํากัดเขต  อินทิกรัลไมตรงแบบ 
 Limits and continuity;  derivatives of functions and applications;  integrals;  techniques 

of integration and applications;  approximations of definite integrals;  improper integrals 
 

1104 127 แคลคูลัส 2 (Calculus II)                                              3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1104 126 แคลคูลัส 1 
 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
 ปริภูมิสามมิติและเวกเตอร  ฟงกชันหลายตัวแปรและอนุพันธยอย  อินทิกรัลสองชั้นและ 

การประยุกต  ลําดับและอนุกรมอนันต  สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและการประยุกต 
 Three-dimensional space and vectors;  functions of several variables and partial 

derivatives;  double integrals and applications;  sequences and infinite series;  first order 
differential equations and applications 

 
1104 223 แคลคลูัส 3 (Calculus III) 3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :  1104 127 แคลคลูัส 2 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน : ไมมี 
ระบบพิกัดในปริภูมิสามมิติ  อินทิกรัลสามชั้น  การเปลี่ยนตัวแปรในอินทิกรัลสามชั้น  การประยุกต

ของอินทิกรัลสามชั้น  อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกชันคาเวกเตอรของหนึ่งตัวแปร  สนามเวกเตอร  อนุพันธยอย
ของสนามเวกเตอร  เกรเดียนต ไดเวอรเจนซและเคิรล  อินทิกรัลตามเสนและทฤษฎีบทของกรีน  อินทิกรัลตามผิว  
ทฤษฎีบทไดเวอรเจนซ  ทฤษฎีบทของสโตกส 



 

  Coordinate systems in three dimensions;  triple integrals;  change of variables in triple 
integrals;  applications of triple integrals;  derivatives and integrals of vector-valued functions  
of one variable;  vector fields;  partial derivatives of vector fields;  gradient, divergence and curl;  
line integrals and Green’s theorem;  surface integrals;  divergence theorem;  Stokes’ theorem 

 
2.1.2 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร 

1302 201 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1102 104 เคมีทั่วไป 
 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

    โครงสราง สมบัติและกระบวนการผลิตของวัสดุ  การประยุกตใชงานของวัสดุวิศวกรรม  โลหะ   
พอลิเมอร  เซรามิก  วัสดุผสม  แผนภูมิสมดุลของเฟสและการแปลความ  สมบัติทางกล  การเสื่อมสภาพของวัสดุ  

Structures, properties and manufacturing processes of materials;  applications  
of engineering materials;  metals;  polymers;  ceramics;  composite materials;  phase equilibrium 
diagrams and interpretation;  mechanical properties;  material degradation 

 
1309 100 การแนะนําวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to Engineering) 1(1-0-2) 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

ประวัติการพัฒนาดานวิศวกรรมศาสตร  วิชาชีพวิศวกรรมศาสตรในศตวรรษที่ 21 การแกปญหา  
และการคํานวณทางวิศวกรรม  วิชาพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตร  การสื่อความหมายทางวิศวกรรม  ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  ทักษะความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดจิิทัล  เทคโนโลยีดิจิทัลในงานวิศวกรรม  กฎหมายวิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม  ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

History of engineering development;  engineering career in the 21st century, problem 
solving and computation in engineering;  fundamental subjects in engineering;  communication 
in engineering;  21st century skills;  digital literacy;  digital technology in engineering applications;  
engineering regulations;  morality and engineering ethic;  operational safety 
 
1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) 3(2-3-4) 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

การเขียนตัวหนังสือและตัวเลขในแบบวิศวกรรม  ออโธกราฟกโปรเจคชั่น  การเขียนภาพ 
ออโธกราฟกและการเขียนภาพพิคตอเรียล  การกําหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน  ภาพตัด วิวชวยและ 
แผนคลี่  การสเก็ตภาพดวยมือ  การใหรายละเอียดและการเขียนภาพแอสเซมบรี  ทัศนียภาพ  พ้ืนฐาน 
การใชคอมพิวเตอรชวยเขียนแบบ 



 

Lettering and numbering in engineering drawing;  orthographic projection;  
orthographic drawing and pictorial drawings;  dimensioning and tolerance;  sections, auxiliary 
views and pattern development;  freehand sketches;  details and assembly drawings;  
perspective projection;  basic computer-aided drawing 

 
1309 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computer Programming) 3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

    สวนประกอบของคอมพิวเตอร  การทํางานระหวางซอฟตแวรและฮารดแวร  วิธีการแกปญหา 
ทางวิศวกรรม  วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม  โปรแกรมภาษาระดับสูง อินพุตและเอาตพุต ตัวแปรชนดิ
ดัชนี เงื่อนไข การกระทําซ้ํา โมดูล  การประยุกตในงานวิศวกรรม 

    Computer components;  hardware and software interaction;  engineering problem 
solving methodology;  programming design and development;  high-level programming 
language, input and output, indexed variables, conditions, repetitions, module;  engineering 
applications  

 
1309 103 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics) 3(3-0-6) 

 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

ทฤษฎีความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเน่ือง  การแจกแจงความ
นาจะเปนแบบตอเน่ือง  การแจกแจงการสุมตัวอยาง  การทดสอบสมมติฐาน  การประมาณคา  การวิเคราะห
ความแปรปรวน  การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ  โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการวิเคราะหทางสถิติ 

Probability theory;  random variables;  discrete probability distribution;  continuous 
probability distribution;  sampling distribution;  test of hypothesis;  estimation;  analysis  
of variance;  regression analysis and correlation;  computer program for statistical analysis 

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ  
1305 201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม (Engineering Statics)                     3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1103 123 ฟสิกสทั่วไป 1 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
ระบบแรง  ผลรวมของแรง  สมดุลของอนุภาค สมดุลของวัตถุคงรูป  การวิเคราะหโครงสราง  โครงถัก  

โครงกรอบและคาน  ความฝด  จุดเซ็นทรอยด  จุดศูนยถวง  หลักการพื้นฐานของพลศาสตร 
Force systems;  resultant;  equilibrium of particles, rigid body;  analysis of structures;   

truss, frame and beam;  friction;  centroid;  center of gravity;  basic principle of dynamics 
 
 



 

1305 202 กําลังวัสดุ (Strength of Materials)               4(4-0-8) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
แรงและหนวยแรง  ความสัมพันธระหวางหนวยแรงและความเครียด  หนวยแรงตั้งฉากและหนวยแรง

เฉือน  หนวยแรงในคาน  การบิด  วงกลมมอรและหนวยแรงผสม  การโกงเดาะของเสา  เกณฑการวิบัติ 
Forces and stresses;  stress and strain relationship;  normal stress and shear stress; 

stresses in beams;  torsion;  Mohr’s circle and combined stresses;  buckling of columns;  failure 
criterion 

 
1305 203 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรโยธา             3(3-0-6) 
             (Applied Mathematics for Civil Engineers)                
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

พีชคณิตเชิงเสน  ทฤษฎีการประมาณคาของฟงกชัน  การหาผลเฉลยของสมการพีชคณิตและอดิศัย        
ระบบสมการเชิงเสน  สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและอันดับสอง  การแปลงฟูเรียรและการแปลงลาปลาส 
เวคเตอรแคลคูลัส 

Linear algebra;  theory of approximations;  solution of algebraic and transcendental 
equations;  solution of linear system;  first and second order differential equations;  Fourier 
transforms and Laplace transforms;  vector calculus 
 
1305 205 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Drawing)         1(0-3-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
พ้ืนฐานการเขียนแบบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  การกําหนดขนาด 

และการเขียนรูปเรขาคณิต รูปทรงตัน รูปทรงพื้นผิว รูปตัด  การเขียนตัวหนังสือ  การเขียนแบบกอสราง   
การพิมพแบบ 

Basic of two and three dimensional drawing by computer programs;  dimension and 
drawing geometric of solid, surface, section;  lettering;  construction drawing;  plan printing 
 
1305 213 การสํารวจ (Surveying)                3(3-0-6)  
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

หลักการสํารวจ เคร่ืองมือในการสํารวจ การวัดและความคลาดเคลื่อน ความละเอียดและความถูกตอง  
การวัดระยะทาง  การทําระดับ  การวัดมุมดวยกลองธีโอโดไลท  วงรอบ  โครงขายสามเหลี่ยม  การหาอาซิมุธ



 

อยางละเอียด  การสํารวจดวยสเตเดีย  เสนชั้นความสูง  การคาํนวณพ้ืนที่และงานดิน  การสํารวจเสนทาง โคงราบ 
โคงดิ่ง 

Principle of surveying, surveying instruments, measurement and error, precision  
and accuracy;  distance measurements;  leveling;  angle measurement by Theodolite;  traverse;  
triangulation;  precise determination of azimuth;  stadia surveying;  contouring;  area and earthwork 
computation;  route survey, horizontal curve, vertical curve 

 
1305 214 ปฏิบัติการสํารวจ (Surveying Laboratory)               1(0-3-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: 1305 213 การสํารวจ 
การเดินนับกาว  การรงัวัดระยะทางและทําแผนผัง  การตรวจสอบแกนกลองระดับ  การหาคาระดับ

ตามยาวและตามขวาง  การรังวัดมุมราบและมุมด่ิง  วงรอบ  โครงขายสามเหลี่ยม  การหาอาซิมุธ  โคงราบ   
การรังวัดสเตเดยี  การทําแผนที่เสนชั้นความสูง 

Pacing;  distance measurement and mapping;  leveling instrument checking;  profile 
and cross-section leveling;  horizontal and vertical angle measurement;  traverse;  triangulation;  
determination of azimuth;  horizontal curve;  stadia surveying;  contour mapping 
 
1305 231 กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics)             3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 201 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: 1305 233 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล 
คุณสมบัติของของไหล  ของไหลสถิตย  โมเมนตัมและสมการพลังงาน  สมการตอเนื่องและสมการ 

การเคลื่อนที่  ความคลายคลึงและการวิเคราะหมิติ  การไหลแบบคงตัวของของไหลท่ีอัดตัวไมได 
Properties of fluid;  fluid static;  momentum and energy equations;  equation  

of continuity and motion;  similitude and dimensional analysis;  steady incompressible flow 
 
1305 233 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics Laboratory)          1(0-3-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
  รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: 1305 231 กลศาสตรของไหล 

ปฏิบัติการเก่ียวกับของไหลสถิต  จุดศูนยกลางความดัน ความสูงเมตาเซ็นตริก การกระแทกของพวยน้ํา 
อัตราการไหลผานเวนจูรี่มิเตอรและออริฟซมิเตอร การทดลองของเรยโนลด การสูญเสียในระบบทอ คอนน้ํา   
การทดสอบเครื่องสูบน้ํา การกระจายความเร็วและอัตราการไหลในทางน้ําเปด การไหลผานฝายรูปหนาตัดตาง ๆ  
การไหลลอดผานประตูระบายน้ําบานตรง การสูญเสียพลังงานของการไหลในทางน้ําเปด การเกิดน้ํากระโดด  
คาสัมประสิทธิ์ความขรุขระของทางน้ําเปด การวัดปริมาณน้ําฝน น้ําใตดิน 

Practice of fluid statics;  center of pressure, metacentric height, impact of jet, venturi 
and orifice metres, Reynolds experiment, loss in pipes, water hammer, pump test, velocity 



 

distribution and flow in open channel, flow over weirs, flow through slide gate, energy loss in 
open channel flow, hydraulic jump, channel roughness coefficient, rain gauge, ground water  
 
1305 240 ธรณีวิทยาวิศวกรรม (Engineering Geology)             3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

โครงสรางและลักษณะของผิวโลก  แร หินและดิน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวโลก การผุพัง 
การกัดกรอน การเคลื่อนที่ของมวล  แผนดินไหว  ชั้นน้ําบาดาล  ธรณีกาล  ธรณีโครงสราง  แผนที่ธรณีวิทยาและ
แผนที่ภูมิประเทศ  การสํารวจทางธรณีวิทยาในงานวิศวกรรมโยธา  

Structures and characteristics of the earth’s crust;  minerals, rocks and soils;  process 
of changing the earth’s surface, weathering, erosion, transport of mass;  earthquake;  aquifers;  
geologic time;  structural geology;  topographic and geologic maps;  geological survey in civil 
engineering 
 
1305 315  การฝกงานสํารวจภาคสนาม (Practical Training in Surveying)          1(0-3-0)  

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 213 การสํารวจ 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
การฝกงานสํารวจภาคสนาม (ไมนอยกวา 80 ชั่วโมง)  สํารวจพื้นที่ การสรางหมดุควบคุม ทางราบและ

ทางดิ่ง  การจัดทําขอบเขตพ้ืนที่สํารวจ  การเก็บรายละเอียดบนพ้ืนที่  การจัดทําแผนท่ีภูมิประเทศ   การคาํนวณหา
ปริมาณงานเพ่ือนําไปใชประโยชนทางวิศวกรรม  การจัดทํารายงานและเอกสารการสํารวจ 

Practical training in surveying (at least 80 hours);  field surveying, horizontal  
and vertical control stations;  specifying surveyed area;  collecting details in area;  topographic 
mapping;  computing practical surveying results for engineering works;  surveying reports  
and documents 
 
1305 320 ทฤษฎีโครงสราง (Structural Theory)       3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 202 กําลังวัสดุ 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
หลักการทฤษฎีโครงสราง  เสถียรภาพโครงสราง  ชนิดของแรงและน้ําหนักบรรทุก   

การวิเคราะหโครงสรางดีเทอรมิเนท  เสนอิทธิพลสําหรับโครงสรางดีเทอรมิเนท  วิเคราะหการเสียรูป 
ของโครงสรางดีเทอรมิเนทโดยวิธีดั้งเดมิ 

Principles of structural theory;  structural stability;  types of forces and loadings;  
analysis of statically determinate structures;  influence lines of determinate structures;  
deformations of determinate structures by conventional methods 
  



 

1305 321 การวิเคราะหโครงสราง (Structural Analysis)       3(3-0-6)      
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 320 ทฤษฎีโครงสราง 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทโดยวิธีดั้งเดิม  เสนอิทธิพลสําหรับโครงสรางอินดีเทอรมิเนท  

การวิเคราะหโดยวิธีประมาณ  การวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีเมทริกซเบื้องตน  การวิเคราะหแรงลมและแรง
แผนดินไหวเบื้องตน  

Analysis of statically indeterminate structures by conventional methods;  influence 
lines of indeterminate structures;  approximate analysis;  introduction to matrix structural 
analysis;  introduction to wind and earthquake analysis 

 
1305 323 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)           3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 202 กําลังวัสดุ 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

  คอนกรีตและเหล็กเสริม  ปรัชญาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  การออกแบบองคอาคารรับแรงดัด 
แรงเฉือน แรงบิด แรงตามแกนและแรงตามแกนรวมแรงดัด  กําลังยึดหนวง  การออกแบบโครงสรางคอนกรีต 
เสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงานและวิธีกําลัง  พื้นฐานการออกแบบภายใตแรงลมและแรงแผนดินไหว  
ปฏิบัติการออกแบบ 
  Concrete and steel reinforcements;  design philosophies of reinforced concrete;  
design of members for flexural, shear, torsion, axial and axial-flexural forces;  bond strength;  
design of reinforced concrete structures by working stress design and strength design method;  
fundamental design under wind and earthquake loads;  design practices 

 
1305 330 วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ        3(2-3-4) 
             (Civil Engineering Materials and Testing)     
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

พฤติกรรมและคุณสมบัติพื้นฐาน  บทนําการตรวจพินิจและทดสอบวัสดุสําหรับวิศวกรรมโยธา  
เหล็กและเหล็กเสริม ไม ซีเมนต มวลรวมและสารผสมเพ่ิม  การออกแบบสวนผสมคอนกรีต  คอนกรีตสดและ
คอนกรีตแข็งตัว  วัสดุงานทาง  วัสดุสําหรับวิศวกรรมโยธาอื่น ๆ  

Fundamental behaviors and properties;  introduction to inspection and testing of civil 
engineering materials, steel and rebar, wood, cement, aggregates and admixtures;  concrete mix 
design;  fresh and hardened concrete;  highway materials;  other civil engineering materials 

 
 
 



 

1305 331 ปฏิบัติการวัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ       1(0-3-0) 
              (Civil Engineering Materials and Testing Laboratory)                         

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: 1305 330 วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 
การทดสอบความขนเหลวและเวลากอตัวของปูนซีเมนต  หนวยน้ําหนักและชองวางของมวลรวม  

ความถวงจําเพาะและการดูดซึมของมวลรวม การวิเคราะหขนาดมวลรวมหยาบโดยตะแกรง ความตานทานการสึกกรอน
ของมวลรวม  สารปนเปอนและสารอินทรียในทรายผสมคอนกรีต  การพองตัวของทราย โมดูลัสความละเอียดของทราย  
ปริมาณอากาศและความสามารถทํางานไดของคอนกรีตสด  คุณสมบัติทางกลของคอนกรีต กําลังรับแรงอัด  กําลังรับ
แรงดึงแยก กําลังรบัแรงดัด  คุณสมบัตทิางกลของไม กําลังรับแรงอัด กําลังรับแรงดึง กําลังรับแรงดัด  กําลังรับแรงดึง
ของเหล็ก 

Testing for consistency and setting time of cement;  unit weight and void of aggregate, 
specific gravity and aggregate water absorption, sieve analysis, wear resistance of coarse 
aggregate;  sand impurities, sand bulking, fineness modulus of sand;  air content and workability 
of fresh concrete;  mechanical properties of concrete, compressive, splitting tensile strength, 
flexural strength;  mechanical properties of timber, compressive strength, tensile strength, 
flexural strengths;  tensile strength of steel 

 
1305 341 กลศาสตรดิน (Soil Mechanics)              3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 202 กําลังวัสดุ 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
ความรูพ้ืนฐานในการวิเคราะหคุณสมบัติดินในทางวิศวกรรม  กําเนิดของดิน  ดัชนีคุณสมบัติของดิน 

และการจําแนกดิน  การบดอัดดิน  การซึมผานและปญหาจากการไหลของน้ําใตดิน  ความเคนประสิทธิผลในดิน   
การกระจายความเคนในดิน  การอัดตัวของดิน  กําลังรับแรงเฉือนของดิน  ทฤษฎีแรงดันดนิ  เสถียรภาพ 
ของหนาลาด  กําลังรับแรงแบกทานของดิน 

Basic knowledge in analyzing engineering soil properties;  soil formation;  index 
properties and classification of soil;  compaction;  permeability of soil and seepage problems;  
effective stresses within soil mass;  stress distribution in soil;  compressibility of soil;  shear 
strength of soil;  earth pressure theory;  slope stability;  bearing capacity 

 
1305 342 ปฏิบัติการกลศาสตรดิน (Soil Mechanics Laboratory)            1(0-3-0)
  รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: 1305 341 กลศาสตรดิน 

 การเก็บและเตรียมตัวอยางดิน  การหาความถวงจําเพาะของเม็ดดิน  การวิเคราะหขนาดเม็ดดิน          
โดยตะแกรง  การวิเคราะหขนาดเม็ดดินโดยไฮโดรมิเตอร  การหาพิกัดความขนเหลวและพิกัดพลาสติก               
การทดลองหาความซึมผานไดแบบความดันคงที่  การทดลองหาความซึมผานไดแบบความดันแปรเปลี่ยน              



 

การหาพิกัดการหดตัว  การทดสอบการบดอัดดิน  การทดลองการอัดตัวคายน้ําในทิศทางเดียว  การทดลองหา
กําลังเฉือนโดยตรง  การทดสอบการอัดทางเดยีว  การกดอัดสามทาง 

 Sampling and sample preparation;  specific gravity test;  grain-size analysis by sieve; 
grain-size analysis by hydrometer;  liquid limit and plastic limit;  constant head permeability  
test;  falling head permeability test;  shrinkage limit;  compaction test;  one-dimensional 
consolidation test;  direct shear test;  unconfined compression test;  triaxial compression test 

 
1305 350 วิศวกรรมชลศาสตร (Hydraulic Engineering)       3(3-0-6)  

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 231 กลศาสตรของไหล 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
การประยุกตใชหลักการกลศาสตรของไหลในการเรียนและปฏิบัติดานชลศาสตรวิศวกรรม  ระบบทอ  

คอนน้ํา  เครื่องสูบน้ําและกังหัน  การไหลในทางน้ําเปด  การออกแบบอางเก็บน้ํา เขื่อน ทางน้ําลน  แบบจําลอง
ชลศาสตร  ระบบระบายน้ํา 

Applications of fluid mechanic principles to study and practice of hydraulic 
engineering;  piping system;  water hammer;  pumps and turbines;  open channel flow;  design 
of reservoir, dams, spillways;  hydraulic models;  drainage system 

 
1305 352 อุทกวิทยา (Hydrology)                3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

ระบบและกระบวนการทางอุทกวิทยา  วัฏจักรของน้ํา  การหมุนเวียนของบรรยากาศและการตก 
ของน้ําลงสูผิวโลก  การวิเคราะหขอมูลน้ําฝน  คุณสมบัติลักษณะของฝน  การสูญหายทางอุทกวิทยา   
ลักษณะทางอุทกวิทยาและการไหลของน้ําใตผิวดิน  น้ําทาและชลภาพ  การหาการเคลื่อนที่ของน้ํา  การทํานาย
ทางอุทกวิทยา  หลักการออกแบบทางอุทกวิทยา  

Hydrologic system and processes;  hydrologic cycle;  atmospheric circulation  
and precipitation;  rainfall data analysis;  rainfall characteristics;  hydrologic abstractions;  
hydrological characteristics and flow of subsurface water;  streamflow and hydrograph;   
flow routing;  hydrological forecasting;  principle of hydrologic design  

 
1305 371 วิศวกรรมทาง (Highway Engineering)              3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

ประวัติพัฒนาการของทาง  การบริหารทาง  หลักการวางแผนทางและวิเคราะหการจราจร                
การออกแบบเรขาคณิตและการปฏิบัติ  การเงินและเศรษฐศาสตรสาํหรับวิศวกรรมทาง  การออกแบบผิวทาง วัสดุ
สําหรบัวิศวกรรมทาง  การกอสรางและบํารุงรักษาทาง 



 

Historical development of highways;  highway administration;  principles of highway 
planning and traffic analysis;  geometric design and operations;  finance and economic of highway 
engineering;  pavement design;  highway materials;  construction and maintenance of highways 
 
1305 372 ปฏิบัติการวิศวกรรมทาง (Highway Engineering Laboratory)           1(0-3-0) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

การวิเคราะหการคละขนาดของมวลรวม  การสูญเสียมวลรวมจากการขัดสีโดยวิธีลอสแองเจลลิส   
การทดสอบการบดอัดดิน  ความหนาแนนของดนิในสนาม  การทดสอบอัตราสวนแรงแบกทานแบบแคลิฟอรเนีย  
(ซีบีอาร)  การทดสอบแรงแบกทานของดิน  การทดสอบสมบัติของแอสฟลทซีเมนตโดยความตานทานการเจาะทะลุ 
การทดสอบความเหนียว การทดสอบมารแชลล การทดสอบการหลุดลอกของมวลรวม  การทรุดตัวของผิวทาง 
โดยเบนเคิลแมนบีม 

Analysis of aggregate by gradation;  weight loss of aggregate by Los Angles abrasive 
test;  compaction tests;  field density of soil;  California Bearing Ratio (CBR);  plate load test;  
properties of asphalt cement by penetration, ductility test, Marshall test, stripping test;  
settlement of pavement by Benklemen beam 
 
1305 422 ปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสราง (Structural Engineering Laboratory)       1(0-3-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 320 ทฤษฎีโครงสราง หรือ ไดรับความเห็นชอบ 
 จากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
พฤติกรรมโครงขอแข็ง โครงขอหมุน คานแบบตอเนื่อง  เสนอิทธิพลและสะพานโคง  การวัดการแอน

ตัวของคาน  การทดสอบเสมือนจริงของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก คานไม แผนพ้ืนคอนกรีตอัดแรง คานเหล็ก   
Behaviours of frame, truss, continuous beam;  influence line and arc bridge;  

deflection measurement of beam;  tests of reinforced concrete beam, wood beam, prestressed 
concrete slab, steel beams 
 
1305 424 การออกแบบเหล็กและไม (Steel and Timber Design)           3(2-3-4) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 320 ทฤษฎีโครงสราง 

รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมม ี
การออกแบบโครงสรางเหล็กและไมภายใตแรงโนมถวงของโลก  ชิ้นสวนรับแรงดึงและชิ้นสวน 

รับแรงอัด  คาน  คานเสา  ชิ้นสวนหนาตัดประกอบ  คานเหล็กประกอบ  จุดตอยึด  การออกแบบโดยวิธีเอเอสดี
และแอลอารเอฟดี  การออกแบบโครงสรางเหล็กภายใตแรงลมและแรงแผนดินไหวเบ้ืองตน  ปฏิบัติการออกแบบ 

Design of steel and timber structures under gravity loads;  tension and compression 
members;  beams;  beam-columns;  built-up members;  plate girders;  connections;  ASD and LRFD 



 

design method;  introduction to structural steel design under wind and earthquake load;  design 
practices 
1305 432 การจัดการและเทคนิคการกอสราง               3(3-0-6) 
     (Construction Technique and Management)                    
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

หลักการเศรษฐศาสตรวิศวกรรม  ระบบการดาํเนินโครงการ  การจัดองคกรบริหารโครงการ   
การเตรยีมสถานที่กอสราง  การวางแผนโครงการ  เทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม  เครื่องจักรท่ีใชในงานกอสราง   
วิธีวิถีวิกฤติ (ซีพีเอ็ม)  การบริหารทรัพยากร  การวัดความกาวหนาของงาน  ความปลอดภัยในงานกอสราง  ระบบ
คุณภาพ  กฎหมายที่เกี่ยวของ 

Principle of engineering economic;  project delivery systems;  project organization;  
site layout;  project planning;  modern construction technology;  construction equipments;  
critical path method (CPM);  resource management;  progress measurement;  construction 
safety;  quality systems;  relevant law 

 
1305 441 วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering)            3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 341 กลศาสตรดิน 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
การสํารวจใตผิวดิน  กําลังแบกทานของฐานราก  วิเคราะหการวิบัติของดินและแนวทางการแกไข 

ชนิดของฐานรากและการเลือกใช  การออกแบบฐานรากแผและฐานรากวางบนเสาเข็ม การวิเคราะหการทรุดตัว  
ปญหาจากแรงดันดิน โครงสรางกันดินและเข็มพืด  การปรับปรุงดิน การออกแบบฐานรากแพและเคซอง  การขุด
ดินและค้ํายันปองกัน  ปฏิบัติการออกแบบ 

Subsurface investigation;  bearing capacity of foundation;  foundation failure analysis 
and solution for problem, foundation types and selection;  spread and pile foundation design;  
settlement analysis;  earth pressure problems, retaining structures and sheet pile wall;  
elementary of soil improvement;  mat and caisson foundation design;  open cut and braced cut;  
design practice 
 
1305 460 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล                          3(3-0-6) 

(Water Supply and Sanitary Engineering) 
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 231 กลศาสตรของไหล 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
ระบบประปาและระบบน้ําเสีย  ปริมาณน้ําใชและน้ําทิ้งในชุมชน  คุณลักษณะของน้ําและน้ําเสีย 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าและน้ําดื่ม  แหลงน้ําผิวดนิและใตดิน  ระบบทอสงน้ํา  ระบบทอจายน้ําและทอน้ําทิ้งในชุมชน 
หลักการของการผลิตน้ําประปาและบําบัดน้ําเสีย 



 

Water supply and wastewater system;  water demand and wastewater volume;   
water and wastewater characteristics;  drinking water standard and quality requirement;  surface 
and ground water resources;  water transmission;  water distribution system and sewage system;  
principles of water supply and wastewater treatment 
 
1305 470 วิศวกรรมขนสง (Transportation Engineering)             3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

การวางแผน ออกแบบและประเมินระบบขนสง  แบบจําลองการขนสง  การขนสงทางน้ํา  การขนสง
ทางทอ  การขนสงทางบก  การขนสงระบบราง  การขนสงทางอากาศ  การออกแบบสําหรับคนเดินเทา 
และผูบกพรองความสามารถ 

Planning, design and evaluation of transportation system;  transportation models; 
water transportation;  pipeline transportation;  motor transportation;  railway transportation;   
air transportation;  design for pedestrian and design for disabilities 
 
1305 492 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Seminar)             1(0-3-0) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 
 สัมมนาในหัวขอทางวิศวกรรมโยธา  การออกแบบทางวิศวกรรม การบรหิารโครงการ การออกแบบ
แนวคดิและการพัฒนาขอเสนอโครงการทางวิศวกรรมโยธา ทักษะการสื่อสาร การรายงานและการนําเสนอ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Seminar in civil engineering professional topics;  engineering design, project 
management, conceptual designs and proposal development in civil engineering project, 
communication skills, reporting and presentation, professional ethics 
 

2.3 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพและสหกิจศกึษา 
2.3.1 กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

1305 390 การฝกงาน (Practical Training)              1 หนวยกิต 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

เงื่อนไขพิเศษ: สําหรับนักศกึษาชั้นปท่ี 3 
ฝกงานในสถานฝกงานไมนอยกวา 40 วันทําการ หรือ 320 ชั่วโมงทําการ สงรายงานการฝกงาน 

และนําเสนอ 
Practical training of at least 40 working days or 320 working hours with training report 

and presentation 



 

  
1305 394 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 (Civil Engineering Project I)                      1(0-3-0) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

เงื่อนไขพิเศษ: สําหรับนักศกึษาชั้นปท่ี 4 หรือมีจํานวนหนวยกิตรวมไมตํ่ากวา 100 หนวยกิต 
                               ที่สอบผานตามแผนการศึกษา 

หัวขอโครงงานที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา  การเตรียมขอเสนอประกอบดวย   
การทบทวนวรรณกรรมและแผนการทํางาน  การนําเสนอ  การดําเนินงานโครงงานและการรายงานความกาวหนา  
การสอบปากเปลา  ผลท่ีไดจากการดาํเนินโครงงานและแผนการดําเนินงานตอไป  

Project topic selection with advisor approval;  proposal preparation consisting 
literature reviews and work plans;  presentation;  project implementation and progress report;  
oral examination;  results and future work plan 

 
1305 426 การออกแบบทางวิศวกรรมโยธาแบบบูรณาการ    3(2-3-4) 

(Integrated Design in Civil Engineering)                            
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
เงื่อนไขพิเศษ: ตองเปนนกัศึกษาชั้นปที่ 4 ข้ึนไป 
การสรางทักษะและประสบการณการทาํงานเปนทีม  การออกแบบงานวิศวกรรมที่ซับซอนตามกฎหมาย 

มาตรฐานอุตสาหกรรม  ความเปนไปได  ภาพรวมขององคประกอบ  การออกแบบและการใชงานระบบโครงสราง
พ้ืนฐานที่ทันสมัย     

Culminating team-based design skill and experience;  design of realistic engineering 
problems;  according to law, industry standards, feasibility, with overview of function;  design and 
operation  
of modern infrastructure systems 
 
1305 495 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 (Civil Engineering Project II)            1(0-3-0) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 394 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
การทบทวนวรรณกรรม  การทดลอง  การเก็บขอมูลและวิเคราะห  การรายงานความกาวหนา 

ตออาจารยท่ีปรกึษาโครงงาน  รายงานฉบับสมบูรณ  การสอบปากเปลา   
Literature reviews;  experiment;  data collection and analysis;  progressive report to 

advisor;  final report;  oral examination 
 
 



 

2.3.2 กลุมสหกิจศึกษา 
1305 491 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)                                              6 หนวยกิต 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

 เงื่อนไขพิเศษ : ผานการอบรมเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา ไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง  
การปฐมนิเทศ  การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางวิศวกรรมโยธา  การทําโครงงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและแกไขปญหาของกระบวนการทํางาน ปฏิบัติตอเนื่องกันไมนอยกวา 4 เดือนหรอืไมนอยกวา  
16 สัปดาห  การนําเสนองานและสัมมนาสหกิจศึกษา  
 Orientation;  work in real situation in establishments referred to major  
of civil engineering;  doing project to improve efficiency and solve problems in working process, 
practical work continued for at least four months or sixteen weeks;  presentations  
and co-operative education seminars 

 
          2.4 กลุมวิชาชีพเลือก 
               2.4.1 กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง 
1305 425 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Design)                   3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 323 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
หลักการ วิธีการและวัสดุที่ใชในการอัดแรง  การวิเคราะหและออกแบบโดยวิธีอิลาสติกสําหรับคาน

คอนกรีตอัดแรงแบบงาย  กําลังดัดและกําลังเฉือนของหนาตัดคอนกรีตอัดแรง  ปริมาณสูญเสียของการอัดแรง          
การออกแบบสมอยึด  การโกงตัวของคาน  คานเชิงประกอบ  พื้นและคานตอเนื่อง 

Principles, methods and materials of prestressing;  elastic analysis and design  
of prestressed concrete simple beams;  flexural and shear strength of prestressed concrete 
sections;  losses of prestressing;  anchorage design;  deflection;  composite beams;  continuous 
beams and slabs 
 
1305 436 คอนกรีตเทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Concrete Technology)              3(3-0-6)     
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

ชนิดและการผลิตปูนซีเมนตปอรตแลนด  ปฏิกิริยากับน้ําของปูนซีเมนต  คณุสมบัติและการทดสอบ
ปูนซีเมนตปอรตแลนด พอสโซลาน สารผสมเพ่ิม มวลรวม  การออกแบบสวนผสมคอนกรตี  คอนกรีตสด  
คอนกรีตแข็งตัว  ชนดิและการใชงานคอนกรีตพิเศษในงานกอสราง คอนกรีตกําลังสูง คอนกรีตอัดแนนดวยตัวเอง 
คอนกรีตบดอัด คอนกรตีพรนุ คอนกรีตผสมเสนใย  ความคงทนของคอนกรีต 

Types and production of portland cement;  hydration process;  properties and testing 
of portland cement, pozzolan, admixtures, aggregates;  concrete mixed design;  fresh concrete;  



 

hardened concrete;  types and applications of special concrete in construction, high strength 
concrete, self compacting concrete, roller compacted concrete, porous concrete, fiber-reinforced 
concrete;  durability of concrete 
 
1305 483 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง                         3(3-0-6) 
     (Advanced Reinforced Concrete Design) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 323 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
ปรัชญาของการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  การวิเคราะหสภาวะจํากัด  กําลังตานทานแรงดัด           

แรงเฉือนและแรงบิด  ความสัมพันธระหวางแรงตามแกนและโมเมนตดัด  ความสามารถในการใชงาน  แบบจําลอง
ทอนรับแรงอัดและทอนรับแรงดึง  การออกแบบแผนพื้น  การออกแบบตานแรงแผนดินไหว 

Philosophy of reinforced concrete design;  limit state analysis;  flexural capacity;  
shear and torsion;  interaction between axial and bending;  serviceability;  strut and tie model; 
design of slabs;  seismic resistant design 
 
1305 485 การวิเคราะหโครงสรางดวยวิธีเมทริกซ (Matrix Structural Analysis)                    3(2-3-4) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 321 การวิเคราะหโครงสราง 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
ทฤษฎีพื้นฐานในการวิเคราะหโครงสราง  การแบงประเภทของโครงสราง  การวิเคราะหโครงสราง 

โดยวิธีเฟลกซิบิลิตี้เมทรกิซและวิธีสติฟเนสเมททริกซ  บทนําการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหโครงสราง 
     Fundamental theories in structural analysis;  classification of structures;  analysis  
of structures by matrix flexibility and stiffness methods;  introduction to computer programming 
applications for structural analysis 

 
1305 487 โปรแกรมคอมพิวเตอรทางวิศวกรรมโครงสราง                         3(2-3-4) 
     (Computer Software in Structural Engineering) 
   รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1309 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
 ทบทวนความรูเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร  วิธีทางคอมพิวเตอรในการวิเคราะหโครงสราง  หลักการ 

วิธีการและขอพึงระวังในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรมโครงสราง  โปรแกรมสําเร็จรปูท่ีใช
สําหรบัการวิเคราะหและออกแบบโครงสราง หลักการและการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรปูตาง ๆ ที่มีอยู 
เปนหลัก 

 Review of computer system;  review of computer method for structural analysis; 
principles, procedures and precautions in using computer programs for structural engineering;   
readymade software packages for analysis and design of structures, principles and applications  



 

of various existing software 
 
1305 496 หัวขอเฉพาะทางวิศวกรรมโครงสราง              3(3-0-6) 
             (Special Topics in Structural Engineering) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

หัวขอท่ีนาสนใจในปจจุบันเก่ียวกับวิทยาการใหม ๆ ดานวิศวกรรมโครงสรางที่จะเปนประโยชน 
ในการประกอบวิชาชีพ การวิจัยและการคิดนวัตกรรม 

Interesting topics related to current trends in structural engineering that will benefit 
professional advancement, research and innovation 

 
          2.4.2 กลุมวิชาการจัดการงานกอสราง 
1305 433 การประมาณราคาและรายการกอสราง         3(3-0-6) 
              (Construction Cost Estimation and Specification)    
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

หลักการและวิธีประมาณราคา  การคํานวณปริมาณงานและวิเคราะหราคา  ความผิดพลาด               
ความผันผวนและการควบคุม  รายการกอสราง  การประมูลงานและประกวดราคา 

Principle and methods of cost estimation;  quantity calculation and cost analysis;  
errors, variations and control;  specification;  bidding and tendering 
 
1305 434 การจัดการงานกอสรางดวยการสรางแบบจําลองขอมูลอาคาร         3(3-0-6) 
              (Construction Project Management with Building Information Modelling)               
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

หลักการแบบจําลองขอมูลอาคาร (บิม)  การวางแผนและวิเคราะหขอมูล  การสรางแบบจําลอง 
ขอมลูอาคาร  การทํางานรวมกันของโครงการ  การวัดคุณภาพแบบจําลองขอมูลอาคาร  ขอกําหนดมาตรฐาน 
แบบจําลองขอมูลอาคาร 

Principle of Building Information Modelling (BIM);  data planning and analytic;  building 
of BIM;  project collaboration;  BIM quality measurement;  BIM standard 
 
1305 493 หัวขอเฉพาะทางการจัดการงานกอสราง                 3(3-0-6) 
              (Special Topics in Construction Management) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 



 

หัวขอท่ีนาสนใจในปจจุบันเก่ียวกับวิทยาการใหม ๆ ดานการจัดการงานกอสรางที่จะเปนประโยชน 
ในการประกอบวิชาชีพ การวิจัยและการคิดนวัตกรรม 

Interesting topics related to current trends in construction management that will 
benefit professional advancement, research and innovation 

 
          2.4.3 กลุมวิชาวิศวกรรมขนสง 
1305 473 การออกแบบผวิจราจร (Pavement Design)                                       3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 371 วิศวกรรมทาง 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
หลักการของผิวทาง  ผิวจราจรในทาอากาศยานรวมท้ังชนิดผิวจราจรและน้ําหนักลอ  หนวยแรงในผิว

จราจรแบบยืดหยุนและแบบแข็ง  คุณสมบัติของสวนประกอบผิวจราจรของทางและทาอากาศยาน  วิธีออกแบบ
ผิวจราจรแบบยืดหยุนและแบบแข็งสําหรับทางและทาอากาศยาน  การระบายน้ําจากผิวทาง  วิธีกอสราง 
และบํารุงรักษา 

Principles of highway;  airport pavements including pavement types and wheel loads;  
stresses in flexible and rigid pavements;  properties of pavement components for highway  
and airport;  methods of design of flexible and rigid pavements for highways and airport;  
pavement drainage;  methods of construction and maintenance 
 
1305 474 การวางแผนดานการขนสง (Transport Planning)             3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

ปญหาและแนวโนมดานการขนสง  การพัฒนาอยางย่ังยืนในการขนสง  วัตถุประสงคของนโยบาย             
ดานการขนสง  กระบวนการตัดสินใจในนโยบายดานการขนสง  การกําหนดนโยบายดานการขนสง  เครื่องมือ           
ของนโยบายดานการขนสง  การจัดการความตองการในการเดินทาง  การจัดการดานการจราจร  การดําเนินการ
เก่ียวกับการขนสงสาธารณะ  ยุทธศาสตรการบูรณาการดานการขนสง 

Transport problems and trends;  sustainable development in transport;  objectives  
of transport policy;  decision making process in transport policy;  transport policy formulation; 
instruments of transport policy;  travel demand management;  traffic management;  public 
transport operation;  integrated transport strategies 

 
1305 475 การจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน              3(3-0-6) 

(Logistics and Supply Chain Management)     
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 



 

บทบาทของโลจิสติกสในงานวิศวกรรมโยธา  โลจิสติกสและโซอุปทาน  กิจกรรมของโลจิสติกส            
การจัดซื้อ  การจัดการสินคาคงคลัง  การจัดการวัสดุ การผลิต  การกระจายสินคาและการขนสง การจัดการ
คลังสินคา  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส  

Role of logistics in civil engineering;  logistics and supply chain;  logistics activities; 
purchasing;  inventory management;  material management, manufacturing;  distribution and 
transportation;  warehousing management;  logistics information systems 
 
1305 476 วิศวกรรมรถไฟ (Railway Engineering)              3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

บทนําวิศวกรรมรถไฟและโครงสรางพ้ืนฐานของรถไฟ  ผลกระทบของรถไฟตอสังคมและสิ่งแวดลอม 
การวางแนวเสนทางรถไฟ  เรขาคณิตของราง  องคประกอบของโครงสรางสวนบนและสวนลาง  การสับหลีก   
การวางแผนและความจุของรถไฟ  หัวลากและตูขบวน  ระบบจายไฟฟาและระบบอาณัติสัญญาณควบคุม            
การกอสราง ปฏิบัติการและบํารุงรักษาเสนทางรถไฟ  เศรษฐศาสตรและการเงินของการพัฒนารถไฟ 

Introduction to railway engineering and rail infrastructures;  impacts on society  
and environment;  alignment, track geometry, superstructures and substructure components;  
switches;  railway planning and capacity;  locomotives and bogies;  power supply and signaling 
control system;  construction, operation and maintenance of railway;  economics and finance  
of railway development 

 
1305 477 วิศวกรรมและการจัดการจราจร (Traffic Engineering and Management)         3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 371 วิศวกรรมทาง  
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

บทนําวิศวกรรมและการจัดการจราจร  องคประกอบของระบบจราจร  ทฤษฎีการไหลของกระแส
จราจร  การสํารวจการจราจร  โครงขายการจราจร  การออกแบบและวิเคราะหสัญญาณไฟจราจร   
ระบบความปลอดภัย  การจัดการจราจร 

Introduction to traffic engineering and management;  components of traffic system;  
traffic flow theories;  traffic surveys;  traffic networks;  design and analysis of traffic signals;   
safety system;  traffic management 

 
1305 497 หัวขอเฉพาะทางวิศวกรรมขนสง                 3(3-0-6) 
              (Special Topics in Transportation Engineering) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

หัวขอท่ีนาสนใจในปจจุบันเก่ียวกับวิทยาการใหม ๆ ดานวิศวกรรมขนสงที่จะเปนประโยชน 



 

ในการประกอบวิชาชีพ การวิจัยและการคิดนวัตกรรม 
Interesting topics related to current trends in transportation engineering that will 

benefit professional advancement, research and innovation 
 

      2.3.4 กลุมวิชาวิศวกรรมปฐพี 
1305 442 การทดสอบในสนามสําหรับงานวิศวกรรมธรณี             3(3-0-6) 
              (Field Testing for Geotechnical Engineering) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 341 กลศาสตรดิน และ 1305 342 ปฏิบัติการกลศาสตรดิน 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
พ้ืนฐานสําหรับการทดสอบในสนามและการทดสอบในสถานท่ีสําหรับงานวิศวกรรมธรณี  อุปกรณทดสอบ  

การปรับเทียบ  ระบบการบันทึกขอมูล  หลักการแปลผลขอมูลและการปรับแก  การเจาะสํารวจและการทดสอบ 
การเจาะหยั่งแบบมาตรฐาน (เอสพีที)  การทดสอบการเจาะหยั่งดวยกรวยแบบไมวัดแรงดันน้ํา (ซีพีที)  การทดสอบ
การเจาะหยั่งดวยกรวยแบบวัดแรงดันน้ํา (ซีพีทียู)  การวัดสมบัตขิองดินโดยใชอุปกรณวัดความดนัดานขาง (พีเอ็มที)  
การวัดแรงดันน้ําและการหาสัมประสิทธ์ิการซึมผานในสนาม (ดีเอ็มที)  การหากําลังรับแรงเฉือนโดยใชใบพัด  การวัด 
การเคลื่อนตัวของดิน  ผลของการถูกรบกวนของดินตอการวัดผล  ผลของขนาดอุปกรณ  การประยุกตใชขอมูลจาก
การทดสอบในงานวิศวกรรมธรณี 

Fundamental of field testing and in-situ testing;  equipments;  calibrations;  data 
acquisition system;  principle of data interpretation and corrections;  soil boring and standard 
penetration test (SPT);  cone penetration test (CPT);  piezocone penetration test (CPTU);  pressure 
meter (PMT);  flat dilatometer (DMT);  vane shear test;  ground movement measurement;  effects 
of soil disturbance in data measurment;  scale effects;  applications of obtained data in 
geotechnical engineering 
 
1305 443 งานกอสรางใตดิน (Underground Construction)                    3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 441 วิศวกรรมฐานราก  
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
การสํารวจขอมูลธรณีสําหรับงานกอสรางใตดิน  อุโมงคตื้น  อุโมงคลึก  เครื่องเจาะอุโมงค (ทีบีเอ็ม)               

การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางกันดินสําหรับงานกอสรางใตดิน  เทคนิคการกอสรางอุโมงค  เคร่ืองมือวัด
สําหรบังานอุโมงค 

Subsoil exploration for underground construction;  shallow tunneling;   
deep tunneling;  Tunnel Boring Machine (TBM);  analysis and design of earth retaining structure 
for underground construction;  tunnel construction technique;  tunnel instrumentation 
 
 
 



 

1305 446 วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดลอม (Geoenvironmental Engineering)           3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

ทรัพยากรดินและน้ําใตดิน  แหลงกําเนิดและชนิดของการปนเปอนในดินและน้ําใตดิน  การเคลื่อนที่
ของสารปนเปอนในตัวกลางพรุน  องคประกอบของระบบเก็บกักกากของเสีย  หนาที่และประเภทของวัสดุกันซึม
ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของสารปนเปอน  วัสดุกันซึมและวัสดุกันซมึธรณีสังเคราะห  การติดตามและปรับปรุง
คุณภาพของดินและแหลงน้ําใตดิน  

Soil and groundwater resources;  sources and types of contaminants in soil and 
groundwater;  contaminant transportation in porous media;  components of solid waste 
containment;  functions and types of barrier for controlling contaminant transport;  barrier 
materials and geosynthetic barriers;  soil and groundwater monitoring and site remediation 
 
1305 447 การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน              3(3-0-6) 

(Engineering Ground Improvement)   
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

การระบายน้ําในแนวดิ่ง  เสาเข็มดินซีเมนต  การบดอัดดิน  การผสมที่ระดับลึก  การฉีดอัดน้ําปูน  
การออกแบบโดยใชวัสดุสังเคราะหทางธรณีวิศวกรรม  การเสริมกําลังโดยใชเสนใย 

Vertical drain;  soil cement column;  soil compaction;  deep mixing;  cement jet 
grouting;  geosynthetic design;  fiber reinforcement 
1305 498 หัวขอเฉพาะทางวิศวกรรมปฐพี                 3(3-0-6) 
              (Special Topics in Geotechnical Engineering) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

หัวขอท่ีนาสนใจในปจจุบันเก่ียวกับวิทยาการใหม ๆ ดานวิศวกรรมปฐพีที่จะเปนประโยชน 
ในการประกอบวิชาชีพ การวิจัยและการคิดนวัตกรรม 

Interesting topics related to current trends subjects in geotechnical engineering that 
will benefit professional advancement, research and innovation 

 
      2.4.5 กลุมวิชาทรัพยากรน้ํา 
1305 454 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา (Water Resource Engineering)                3(3-0-6) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 352 อุทกวิทยา 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 



 

การวางแผนโครงการ  การวิเคราะหระบบลุมน้ําของแผนโครงการโดยการจําลอง  การออกแบบสวน 
ประกอบโครงการ  การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตร  การบริหารจัดการนํ้าระบบลุมน้ําโดยการจําลอง  เสนโคงเก็บ
กักของอางเก็บน้ํา  กรณีศึกษา 

Project planning;  basin system analysis of planned project by modeling;  preliminary 
design of project components;  economic analysis;  water management on basin system by 
modeling;  reservoir rule curves;  case studies 
 
1305 456 แบบจําลองในงานทรัพยากรน้ําและการประยุกตใช            3(3-0-6) 
             (Water Resources Modelling and Application) 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: 1305 352 อุทกวิทยา 
รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 
แบบจําลองคอมพิวเตอรกับงานทรัพยากรน้ํา  หลักการจําลองทางอุทกวิทยา  การจําลองสภาพพื้นท่ี  

การจําลองสภาพทางชลศาสตรของน้ําในลําน้ํา  การจําลองสภาพทางชลศาสตรของน้ําใตดิน  การจําลองระบบทอ
โครงขาย  การทดสอบจําลองสภาพลุมนํ้า 

Computer models in water resources;  principles of hydrological model;  topographical 
model;  river flow model;  groundwater model;  pipe-network model;  water basin modelling 

 
 
 
 

1305 499 หัวขอเฉพาะทางวิศวกรรมแหลงน้ํา (Special Topics in Water Engineering)             3(3-0-6) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

หัวขอท่ีนาสนใจในปจจุบันเก่ียวกับวิทยาการใหม ๆ ดานวิศวกรรมแหลงน้ําที่จะเปนประโยชน 
ในการประกอบวิชาชีพ การวิจัยและการคิดนวัตกรรม 

Interesting topics related to current trends in water engineering that will benefit 
professional advancement, research and innovation 

 
      2.4.6 กลุมวิชาวิศวกรรมโยธาทั่วไป 
 1305 413 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรสําหรับวิศวกร                                3(2-3-4) 
      (Geographic Information System for Engineers) 
     รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
         รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกนั: ไมมี 

บทนําเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (จีไอเอส)  ระบบคอมพิวเตอรสําหรับระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร  ซอฟตแวรสําหรบัระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร  ฐานขอมูลและการจัดการระบบฐานขอมูล  



 

การเก็บรวบรวมขอมูล การแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การแสดงผลขอมูลในเชิงภูมิศาสตร
พรอมคําอธิบายที่เก่ียวของเพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ  

Introduction to Geographic Information System (GIS);  computer system for GIS;   
GIS softwares;  database system and management;  data collection, collation, adjustment  
and analysis;  presentation of geographic information and description for different purposes 
 
1309 491 การพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรม                       3(3-0-6) 
      (Engineering Professional Development) 
 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน: ไมมี 
      รายวิชาที่ตองเรียนควบคูกัน: ไมมี 

การพัฒนาศกัยภาพทักษะวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมในการทํางาน  การสื่อสาร 
ในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพสําหรับวิศวกร  การจัดการโครงงานและการบริหารทีมงาน  การสรางนวัตกรรม
เชิงวิศวกรรม 

Engineering professional skill development for career preparation;  effective 
professional communication for engineers;  team and project management;  engineering 
innovation 
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15. องคประกอบเกี่ยวกับการฝกประสบการณภาคสนาม/การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา 
15.1 การฝกประสบการณภาคสนาม/การฝกงาน  
     นักศึกษาจะตองลงทะเบียนรายวิชา 1305 390 การฝกงาน (Practical Training) ในภาคการศึกษาปลาย 

ชั้นปที ่3 โดยตองผานการฝกงานในสถานประกอบการ ไมนอยกวา 40 วันทําการ หรือ 320 ชั่วโมง  
การทํางานในสถานประกอบการของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงงาน โดยจะตองไดรับอนมุตัิ 
จากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร นักศึกษาจะฝกงานภายใตการกํากับดูแลของสถานประกอบการและคณะฯ  
และตองสงบันทึกรายงานการฝกงานเพ่ือประกอบการประเมินผลฝกงานตามกําหนด  

 1) มาตรฐานผลลัพธการเรียนรูของการฝกประสบการณภาคสนาม/การฝกงาน:  
1.1) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี 
ของความเปนมนุษย 

1.2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรบัผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

1.3) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเคร่ืองมือ 
ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

1.4) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 
1.5) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 
1.6) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
1.7) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสม  

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
1.8) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา 

ตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม 
1.9) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลอง 

กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
1.10) แสดงบทบาท หนาท่ี และมีความรบัผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล 

และงานกลุม สามารถปรบัตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ  
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

1.11) มีจิตสํานึกความรบัผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดลอม 
ตอสังคม 

1.12) สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ 
ในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวของได 

 2) ชวงเวลา: ภาคการศึกษาฤดูรอน ชั้นปท่ี 3 
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 3) การจัดเวลาและตารางสอน: การจัดเวลาฝกประสบการณภาคสนาม ไมนอยกวา 40 วันทําการ 
หรือ 320 ชั่วโมง การทํางานของสถานประกอบการ  
         4) ความรวมมือกับสถานประกอบการ: ไมมี 

15.2 สหกิจศกึษา 
      นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 1305 491 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) โดยจะตอง 
ผานอบรมการเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา (Pre co-operation Education) ภายใตโครงการของภาควิชา
วิศวกรรมโยธา หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนวิชานี้ได นักศึกษาจะเขาฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตําแหนงผูชวยวิศวกรหรือตําแหนง 
อ่ืน ๆ ที่ใกลเคียงในหนวยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชน โดยจะตองไดรับอนุมัติจากภาควิชาฯ 
นักศึกษาจะฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายใตการกํากับดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงท่ีไดรบัการแตงตั้งจากสถาน
ประกอบการ และภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาที่ไดรับการแตงตั้งจากภาควิชาฯ เปนระยะเวลา  
ไมนอยกวา 4 เดือนหรือไมนอยกวา 16 สัปดาหของเวลาทําการติดตอกันโดยลักษณะของงานที่ไดรบัมอบหมาย
อาจจะเปนการทําโครงงาน หรือปฏิบัติงานเสมือนเปนพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ ในชวงฝกปฏิบัติ
สหกิจอาจารยที่ปรึกษาจะเขาไปนิเทศนนักศึกษา อยางนอย 1 ครั้ง นักศึกษาตองสงบันทึกรายงานการฝก
ปฏิบัติสหกิจศึกษา เพ่ือประกอบการประเมินผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามกําหนดและนักศึกษาตองทําการ
นําเสนอผลการฝกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตอคณาจารยสถานประกอบการและภาควิชาฯ โดยภาควิชาฯ จะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษารวมกับสถานประกอบการ นักศึกษา 
จะไดรบัผลการเรียนเปนเกรด 

1) มาตรฐานผลลัพธการเรียนรูของสหกิจศึกษา:  
1.1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ 

และซื่อสัตยสุจริต 
1.2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ของ

องคกรและสังคม 
1.3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย 

1.4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรบัผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเขาใจถึงบรบิททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

1.5) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเคร่ืองมือ 

ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

1.6) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจรงิได 
1.7) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี 
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1.8) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.9) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรบัใชองคความรูท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสม  
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

1.10) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย 

และภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมได 
ในประเด็นที่เหมาะสม 

1.11) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลอง 
กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

1.12) แสดงบทบาท หนาท่ี และมีความรบัผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล 
และงานกลุม สามารถปรบัตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ  
สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

1.13) มีจิตสํานึกความรบัผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดลอมตอ
สังคม 

1.14) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม 
และมีประสทิธิภาพ 

1.15) สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ 
ในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวของได 
  2) ชวงเวลา: ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปที่ 4 

 3) การจัดเวลาและตารางสอน: จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ไมนอยกวา 4 เดือน 
หรือ 16 สัปดาห 

4) ความรวมมือกับสถานประกอบการ: ไมมี  
 
16. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

รายวิชา 1305 394 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 (Civil Engineering Project I)     
16.1 คําอธิบายโดยยอ: 

  โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 เปนการทําเคาโครงงาน ซึ่งประกอบดวย ที่มา วัตถุประสงค ขอบเขต 
ผลงานที่เก่ียวของ วิธีการและแผนงานศึกษาของโครงงานทางดานวิศวกรรมโยธาที่นาสนใจ และไดรับ 
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาจะตองนาํเสนอเคาโครงงานใหคณะกรรมการประเมินผล 
โดยการสอบเคาโครงปริญญานพินธ 

16.2 มาตรฐานผลลัพธการเรียนรู:     
1) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน รวมท้ังเคารพในคณุคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
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2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือ 

ที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 
6) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
7) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
8) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรบัใชองคความรูท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสม  

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
9) สามารถเปนผูริเร่ิมแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและสวนรวม 

พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก 
ในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 

10) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรยีนรูทั้งของตนเองและสอดคลอง 
กับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

11) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดลอม 
ตอสังคม 

12) มีทักษะในการส่ือสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 
13) สามารถใชเครื่องมือการคาํนวณและเครื่องมอืทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ 

ในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวของได 
    16.3 ชวงเวลา: ภาคการศกึษาปลาย ชั้นปที่ 3  
 16.4 จํานวนหนวยกิต: 1 หนวยกิต  
 
    16.5 การเตรียมการ:  

1) อาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํานักศึกษา โดยใหนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาและหัวขอที่
นักศึกษาสนใจ 

2) อาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนักศึกษา 
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรและอาจารยประจําวิชา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวย 

ความสะดวกในการทําโครงงาน เชน คอมพิวเตอร เครื่องมือ อุปกรณ สารเคมี เปนตน 
     16.6 กระบวนการประเมินผล:  

1) ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษา 
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2) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําโครงงานโดยอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยประจําวิชา/อาจารย
อ่ืน อยางนอย 3 คน จากการสังเกตและการรายงานดวยวาจา 

3) ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการตดิตามการทํางาน ผลงานที่เกิดในแตละ
ขั้นตอนและรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา 

 
 รายวิชา 1305 495 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 (Civil Engineering Project II)    

16.1 คําอธิบายโดยยอ: 
  โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 เปนการดาํเนินการศึกษาโครงงานตามท่ีเสนอในโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 
นักศึกษาจะตองสงปริญญานิพนธ และสอบปากเปลาตอคณะกรรมการประเมินผลการสอบปรญิญานิพนธ 

16.2 มาตรฐานผลลัพธการเรียนรู:     
1) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยงตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน รวมท้ังเคารพในคณุคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย 

2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรบัผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ รวมถึงเขาใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 
4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 
6) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหและสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
7) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
8) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเกี่ยวของอยางเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
9) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและสอดคลองกับทางวิชาชีพ

อยางตอเนื่อง 
10) มีจิตสํานึกความรบัผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดลอมตอสังคม 
11) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใชสัญลักษณ 
12) สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ 

ในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวของได 
    16.3 ชวงเวลา: ภาคการศกึษาปลาย ชั้นปที่ 4  
 16.4 จํานวนหนวยกิต: 1 หนวยกิต  
 16.5 การเตรียมการ:  
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1) อาจารยท่ีปรึกษาใหคําแนะนํานักศึกษา โดยใหนักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาและหัวขอที่
นักศึกษาสนใจ 

2) อาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนักศึกษา 
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรและอาจารยประจําวิชา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกใน

การทําโครงงาน เชน คอมพิวเตอร เคร่ืองมือ อุปกรณ สารเคมี เปนตน 
     16.6 กระบวนการประเมินผล:  

1) ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารยประจําวิชาและอาจารยที่ปรึกษา 

2) ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําโครงงานโดยอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยประจําวิชา/อาจารย
อ่ืน อยางนอย 3 คน จากการสังเกตและการรายงานดวยวาจา 

3) ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการตดิตามการทํางาน ผลงานที่เกิดในแตละ
ขั้นตอนและรายงานโดยอาจารยท่ีปรึกษา 

4) ประเมินความรูความเขาใจของนักศึกษา โดยการสังเกตจากเอกสารประกอบการนําเสนอรายงานและ
การตอบคําถาม 


















































