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1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
   ชื่อย6อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 
   ชื่อย6อ :  B.Eng. (Civil Engineering) 
 
3. วิชาเอก: ไม6มี      

 
4. จํานวนหน�วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร: ไม6น:อยกว6า 149 หน6วยกิต 

 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ: หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑKมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรK พ.ศ. 2553 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร: ปริญญาตรี 4 ปN: ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 5.3 ภาษาท่ีใช7ในการจัดการเรียนการสอน: จัดการเรียนการสอนเปPนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
 5.4 การรับเข7าศึกษาในหลักสูตร: รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต6างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได: 
 5.5 ความร�วมมือกับสถาบันอ่ืน: ไม6มี    
 5.6 การให7ปริญญาแก�ผู7สําเร็จการศึกษา: ให:ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
 6. ปรัชญาของหลักสูตร  
 มุ6งผลิตบัณฑิตวิศวกรรมศาสตรK สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ท่ีมีความรู: ความสามารถทั้งทางด:านทฤษฎี 
และปฏิบัติ และสามารถประยุกตKใช:ในการปฏิบัติวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณตามหลักวิชาชีพ  



 

มีความซ่ือสัตยKสุจริต และเปPนบุคคลท่ีมีจิตสํานึกของความเปPนพลเมืองดีท่ีสร:างสรรคKประโยชนKต6อสังคม 
 
 7. วัตถุประสงค'ของหลักสูตร  
          เม่ือสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล:ว บัณฑิตมีสมรรถนะ ดังนี้  
          7.1 มีความรู: ทักษะวิชาชีพ ได:คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑKสภาวิศวกร และมาตรฐานสากล 
(TABEE) 
สามารถขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพ  
 7.2 สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาหลากหลายแขนง หลายลักษณะงาน โดยปรับใช:ความรู:
ความสามารถ เพ่ือแก:ป\ญหาการทํางานโดยการคิดอย6างเปPนองคKรวม สามารถเรียนรู:ป\ญหา ปรับปรุงแก:ไข 
อย6างมีระบบ ในการวางแผน คิดคํานวณ ก6อสร:าง ใช: หรือควบคุมการใช: ตรวจสอบสภาพ ทดสอบ 
บํารุงรักษา ซ6อมแซมแก:ไข โดยคํานึงถึงผลงานท่ีมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย เกิดประโยชนK อนุรักษKสิ่งแวดล:อม 
หรือสามารถศึกษาต6อระดับบัณฑิตศึกษา  

7.3 สามารถเรียนรู:ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองให:รู:เท6าทันวิทยาการ และเทคโนโลยีใหม6 ๆ              
ร6วมสร:างนวัตกรรมบนพื้นฐานของภูมิป\ญญา เพ่ือพึ่งพาตนเอง และแข6งขันได: รอบรู:สิทธิ เปPนมวลวิกฤต  
(Critical mass) ขององคKกรที่สังกัด หรือประเทศ ที่จะชี้นํา เปPนกลไกการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนา
สร:างสรรคKอย6างมีนัย โดยเฉพาะการใช:สติป\ญญา คิดอย6างมีวิจารญาณ (Critical thinking) 

7.4 สามารถดํารงตน และปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม คงอัตลักษณKไทย สุภาพอ6อนน:อม  
ตรงต6อเวลาและหน:าที่ ซ่ือสัตยK มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธK เสียสละ 

7.5 สามารถสื่อสารโดยใช:ภาษาอังกฤษ ประกอบอาชีพได:ทั้งในประเทศและต6างประเทศ  
8. ระบบการจัดการศึกษา 
 8.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช7ในการเรียนการสอน: ระบบทวิภาค 1 ปN แบ6งเปPน  
2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม6น:อยกว6าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาหK   
 8.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร7อน: ไม6มี  
 8.3 การเทียบเคียงหน�วยกิตในระบบทวิภาค: ไม6มี  
                                                      
9. การดําเนินการหลักสูตร 
 9.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
  วัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน - เวลาราชการ 
                ภาคการศึกษาต:น ระหว6างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม   
             ภาคการศึกษาปลาย ระหว6างเดือนพฤศจิกายน - มีนาคม 
10. ระบบการศึกษา  ใช:ระบบการศึกษาผสมผสานร6วมกัน ได:แก6 

1) แบบในชั้นเรียน (In-class learning) อย6างน:อยร:อยละ 80 
2) แบบออนไลนKผ6านระบบจัดการเรียนรู: (Online Learning Management System: LMS)  

อย6างน:อยร:อยละ 10 



 

3) แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสKเปPนสื่อหลัก (E-learning) อย6างน:อยร:อยละ 5 
    4) แบบอ่ืน ๆ เช6น การสนทนาผ6านเครือข6ายสังคมออนไลนK (Social network) และการประชุม

ทางไกลผ6านจอภาพ (VDO Conference) อย6างน:อยร:อยละ 5 
 

11. การเทียบโอนหน�วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข7ามมหาวิทยาลัย เปPนไปตามเกณฑK 
ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรK วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยกําหนด เช6น    

1) ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑKการเทียบโอนผลการเรียนรู:ระดับปริญญา 
เข:าสู6การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545  

2) ข:อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว6าด:วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวดที่ 10  
ข:อ 48-49 และหมวดที่ 11 ข:อ 50-53 

3) ข:อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว6าด:วย การศึกษาตลอดชีวิตสําหรับบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 
 4) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง การเทียบความรู:และโอนผลการเรียนจากการศึกษา 

ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2564 
 
12. ระยะเวลาศึกษา 
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เปPนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปN สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ให:ศึกษาได:ไม6เกิน 8 ปNการศึกษา สําเร็จการศึกษาได:ไม6ก6อน 6 ภาคการศึกษาปกติ  
 
13. เกณฑ'การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปPนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑK
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข:อ 13 และข:อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว6าด:วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวดที่ 12 ข:อ 54 และข:อ 58 ดังนี้ 

1) ต:องศึกษาและสอบผ6านรายวิชาต6าง ๆ ครบถ:วนตามที่ระบุไว:ในโครงสร:างหลักสูตร โดยมีการ
ประเมินผลได:อักษรลําดับข้ันตั้งแต6 D ข้ึนไป หรือ S และต:องได:ค6าเฉลี่ยคะแนนสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ6มวิชาชีพบังคับ และค6าเฉลี่ยคะแนนสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม6ต่ํากว6า 2.00 

2) ไม6อยู6ในระหว6างรับโทษทางวินัยที่ระบุให:งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
3) ไม6เปPนผู:ค:างชําระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
4) กรณีที่นักศึกษารายใด มีผลการศึกษารายวิชาครบตามโครงสร:างหลักสูตร และผ6านการวัด 

และประเมินผลการศึกษาตามความในหมวดท่ี 6 ในข:อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว6าด:วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 และมีการประเมินผลได:อักษรลําดับข้ันต้ังแต6 D ข้ึนไป หรือ S รวมท้ังมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสม ตามเกณฑKข:อใดข:อหนึ่งดังต6อไปนี้  

(ก) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต6 1.75 ข้ึนไป และคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ6มวิชาชีพบังคับ ต่ํากว6า 2.00 หรือ (ข) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต6 1.75-1.99 และ
คะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ6มวิชาชีพบังคับ ตั้งแต6 2.00 ข้ึนไป  

นักศึกษารายน้ันสามารถขออนุมัติอนุปริญญาในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาได: 



 

 
14. หลักสูตร 
 14.1 จํานวนหน�วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม6น:อยกว6า 149 หน6วยกิต 
  14.2 โครงสร7างหลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปN: ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 

หมวดวิชา/กลุ�ม จํานวนหน�วยกิต 
แผนปกติ  แผนสหกิจศึกษา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม�น7อยกว�า 30 หน�วยกิต   30 หน�วยกิต   
1.1 กลุ�มวิชาภาษา                
     1.1.1 กลุ6มภาษาไทย  
     1.1.2 กลุ6มภาษาอังกฤษ   

จํานวน 15 หน�วยกิต 
3 หน6วยกิต 

12 หน6วยกิต 

15 หน�วยกิต 
3 หน6วยกิต 

12 หน6วยกิต 
1.2 กลุ�มวิชามนุษยศาสตร'        จํานวน 3 หน�วยกิต 3 หน�วยกิต 
1.3 กลุ�มวิชาสังคมศาสตร'        จํานวน 3 หน�วยกิต 3 หน�วยกิต 
1.4 กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร'
สุขภาพ    

จํานวน 3 หน�วยกิต 3 หน�วยกิต 

1.5 กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร' 
เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และการจัดการ   

จํานวน 3 หน�วยกิต 3 หน�วยกิต 

1.6 กลุ�มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  ไม�น7อยกว�า  3 หน�วยกิต  3 หน�วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ                                         ไม�น7อยกว�า 113 หน�วยกิต 113 หน�วยกิต 

2.1 กลุ�มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     จํานวน 34 หน�วยกิต 34 หน�วยกิต 
2.2 กลุ�มวิชาชีพบังคับ            จํานวน 67 หน�วยกิต 67 หน�วยกิต 
2.3 กลุ�มวิชาฝHกประสบการณ'
วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

จํานวน 6 หน�วยกิต 6 หน�วยกิต 

2.4 กลุ�มวิชาชีพเลือก           ไม�น7อยกว�า 6 หน�วยกิต 6 หน�วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                         ไม�น7อยกว�า 6 หน�วยกิต 6 หน�วยกิต 

รวมหน�วยกิตตลอดหลักสูตร ไม�น7อยกว�า 149 หน�วยกิต 149 หน�วยกิต 
    
 14.3 รายวิชาในหลักสูตร    

รายวิชาในหลักสูตรกําหนดรหัสและจํานวนชั่วโมงของรายวิชาตามข:อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว6าด:วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 ข:อ 16 ดังนี้ 

1) รหัสรายวิชา ประกอบด:วยตัวเลขเจ็ดหลัก ดังนี้   
เลขหลักที่หนึ่งและสอง หมายถึง  คณะ/หลักสูตร 
เลขหลักที่สามและสี่     หมายถึง  ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ6มวิชา/สาขาวิชา  



 

เลขหลักที่ห:า หมายถึง  ระดับของวิชา 
เลขหลักที่หก  หมายถึง   หมวดวิชา หรือกลุ6ม หรือลําดับท่ีของรายวิชา 
เลขหลักที่เจ็ด หมายถึง   ลําดับที่ของรายวิชา   

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

10    หมายถึง   รายวิชาศึกษาทั่วไปบูรณาการ   
11   หมายถึง   คณะวิทยาศาสตรK 
13   หมายถึง   คณะวิศวกรรมศาสตรK 
14   หมายถึง          คณะศิลปศาสตรK 
15   หมายถึง   คณะเภสัชศาสตรK 
17   หมายถึง   คณะบริหารศาสตรK 
21   หมายถึง   คณะนิติศาสตรK 
23   หมายถึง   คณะรัฐศาสตรK 

(ข) เลขหลักที่สามและสี่ เปPนตัวเลขแสดงภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ6มวิชา/สาขาวิชา 
ดังนี้ 

02    หมายถึง  รายวิชาของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
05   หมายถึง  รายวิชาของภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

  09   หมายถึง  รายวิชากลางของคณะวิศวกรรมศาสตรK 
(ค) เลขหลักที่ห:า เปPนตัวเลขแสดงระดับของวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

 1  และ 2  หมายถึง   วิชาชั้นต:นในระดับปริญญาตรี 
 3  และ 4  หมายถึง   วิชาชั้นสูงในระดับปริญญาตรี  

 ที่มีระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตร 4 ปN  
(ง) เลขหลักที่หกและเจ็ด เปPนตัวเลขแสดงลําดับที่ของรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

 01-99  หมายถึง   ลําดับท่ีของรายวิชา 
 

14.4 รายวิชาตามโครงสร7างหลักสูตร  

 

                  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มีรายวิชาตามโครงสร:างหลักสูตร 

ดังนี้  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                              ไม�น7อยกว�า  30  หน�วยกิต 
    1.1 กลุ�มวิชาภาษา                                        จํานวน  15  หน�วยกิต 
          1.1.1 กลุ�มภาษาไทย                           3 หน�วยกิต 
1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai Language for Communication)  3(3-0-6)    
                          



 

1.1.2 กลุ�มภาษาอังกฤษ                                    12 หน�วยกิต 
     ก. ภาษาอังกฤษบังคับ                                         6 หน�วยกิต 
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 หน�วยกิต 
                  กลุ�มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)            3 หน�วยกิต 
1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
     (English for Science and Technology) 

กลุ�มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)     3 หน�วยกิต  
1421 218 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวเข:าสู6อาชีพ (English for Career Preparation)    3(3-0-6) 
    

1.2 กลุ�มวิชามนุษยศาสตร'   จํานวน  3  หน�วยกิต 
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)     3(3-0-6) 
หรือ 
1431 111 จริยศาสตรKและการใช:เหตุผล (Ethics and Reasoning)    3(3-0-6) 
หรือ 
1447 105 การสื่อสารในสังคมป\จจุบัน (Communication in Current Society)  3(3-0-6)
  

1.3 กลุ�มวิชาสังคมศาสตร'                  จํานวน  3  หน�วยกิต 
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย           3(3-0-6) 
     (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 
หรือ 
1441 100 มนุษยKกับสังคม (Man and Society)       3(3-0-6) 
 
หรือ 
2300 115 การจัดการความขัดแย:งอย6างสันติในฐานะพลเมือง    3(3-0-6) 
    (Peaceful Conflict Management as Citizens)  
 

1.4 กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร'สุขภาพ     จํานวน  3  หน�วยกิต 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร6วมสมัย      3(3-0-6) 
    (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 
หรือ 
1439 104 วิทยาศาสตรKการกีฬาในชีวิตประจําวัน (Sport Science in Daily Life)   3(3-0-6) 
หรือ 



 

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

1.5 กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร' เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ       จํานวน  3  หน�วยกิต 
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล       3(3-0-6) 
    (Information Technology for Digital Life)    
หรือ   
1100 112 วิทยาศาสตรKและเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต (Science and Technology for Future) 3(3-0-6) 
หรือ 
1703 110 ทักษะการเงินในชีวิตประจําวัน (Finance Skills in Daily Life)   3(3-0-6) 
 

1.6 กลุ�มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป ไม�น7อยกว�า  3  หน�วยกิต 
           1.6.1 กลุ�มวิชามนุษยศาสตร'  

1432 100 มนุษยKกับอารยธรรม (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 วัฒนธรรมร6วมสมัย (Contemporary Culture)                        3(3-0-6) 
1446 101 ศิลปะการดําเนินชีวิต (Arts of Living)                       3(3-0-6) 
1449 100 มนุษยKกับการท6องเท่ียว (Man and Tourism)                    3(3-0-6) 
 

 1.6.2 กลุ�มวิชาสังคมศาสตร'  
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)                       3(3-0-6) 
1441 104 ประชากรศาสตรKในชีวิตประจําวัน (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 กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร'สุขภาพ    
1439 100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health)           3(2-2-5) 
1439 105 นันทนาการและการอยู6ค6ายพักแรม (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         ไม�น7อยกว�า 113 หน�วยกิต 



 

    2.1 กลุ�มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                 จํานวน  34  หน�วยกิต 
2.1.1 กลุ�มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร'และคณิตศาสตร'           จํานวน  21  หน�วยกิต 

1102 104 เคมีท่ัวไป (General Chemistry)      3(3-0-6) 
1102 105 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)    1(0-3-0) 
1103 113 ปฏิบัติการฟ}สิกสKทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I)   1(0-3-0) 
1103 114 ปฏิบัติการฟ}สิกสKทั่วไป 2 (General Physics Laboratory II)   1(0-3-0) 
1103 123 ฟ}สิกสKทั่วไป 1 (General Physics I)      3(3-0-6) 
1103 124 ฟ}สิกสKทั่วไป 2 (General Physics II)      3(3-0-6) 
1104 126 แคลคูลัส 1 (Calculus I)       3(3-0-6) 
1104 127 แคลคูลัส 2 (Calculus II)       3(3-0-6) 
1104 223 แคลคูลัส 3 (Calculus III)       3(3-0-6) 

2.1.2 กลุ�มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร'         จํานวน  13  หน�วยกิต 
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 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรK (Computer Programming)   3(3-0-6)        
1309 103 สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics)     3(3-0-6) 
 

2.2 กลุ�มวิชาชีพบังคับ จํานวน  67  หน�วยกิต 
1305 201 สถิตยศาสตรKวิศวกรรม (Engineering Statics) 3(3-0-6) 
1305 202 กําลังวัสดุ (Strength of Materials) 4(4-0-8) 
1305 203 คณิตศาสตรKประยุกตKสําหรับวิศวกรโยธา 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 กลศาสตรKของไหล (Fluid Mechanics)  3(3-0-6) 
1305 233 ปฏิบัติการกลศาสตรKของไหล (Fluid Mechanics Laboratory)   1(0-3-0) 
1305 240 ธรณีวิทยาวิศวกรรม (Engineering Geology) 3(3-0-6) 
1305 315 การฝ�กงานสํารวจภาคสนาม (Practical Training in Surveying) 1(0-3-0)* 
1305 320 ทฤษฎีโครงสร:าง (Structural Theory) 3(3-0-6) 
1305 321 การวิเคราะหKโครงสร:าง (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 กลศาสตรKดิน (Soil Mechanics) 3(3-0-6) 
1305 342 ปฏิบัติการกลศาสตรKดิน (Soil Mechanics Laboratory) 1(0-3-0)  
1305 350 วิศวกรรมชลศาสตรK (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 ปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร:าง (Structural Engineering Laboratory) 1(0-3-0) 
1305 424 การออกแบบเหล็กและไม: (Steel and Timber Design) 3(2-3-4) 
1305 432 การจัดการและเทคนิคการก6อสร:าง (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 วิศวกรรมขนส6ง (Transportation Engineering) 3(3-0-6)      
1305 492 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Seminar) 1(0-3-0) 
หมายเหตุ: * เกณฑKการประเมินผลเปPน S หรือ U 
 

2.3 กลุ�มวิชาฝHกประสบการณ'วิชาชีพและสหกิจศึกษา     จํานวน  6  หน�วยกิต 
ให:นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ6มใดกลุ6มหนึ่ง ดังต6อไปนี้ 
2.3.1 กลุ�มวิชาฝHกประสบการณ'วิชาชีพ 

1305 390 การฝ�กงาน (Practical Training)      1 หน6วยกิต* 
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 กลุ�มวิชาสหกิจศึกษา 
1305 491 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)     6 หน6วยกิต* 
หมายเหตุ: * เกณฑKการประเมินผลเปPน S หรือ U 
 

2.4 กลุ�มวิชาชีพเลือก ไม�น7อยกว�า  6  หน�วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาแบบคละกลุ6มได: ดังต6อไปนี้ 
2.4.1 กลุ�มวิชาวิศวกรรมโครงสร7าง 

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



 

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

1305 485 การวิเคราะหKโครงสร:างด:วยวิธีเมทริกซK (Matrix Structural Analysis)  3(2-3-4) 
1305 487 โปรแกรมคอมพิวเตอรKทางวิศวกรรมโครงสร:าง      3(2-3-4) 

      (Computer Software in Structural Engineering)                       
1305 496 หัวข:อเฉพาะทางวิศวกรรมโครงสร:าง      3(3-0-6) 

      (Special Topics in Structural Engineering)       
2.4.2 กลุ�มวิชาการจัดการงานก�อสร7าง 

1305 433 การประมาณราคาและรายการก6อสร:าง      3(3-0-6) 
      (Construction Cost Estimation and Specification)     

1305 434 การจัดการงานก6อสร:างด:วยการสร:างแบบจําลองข:อมูลอาคาร                            3(3-0-6) 
              (Construction Project Management with Building Information Modelling) 
1305 493 หัวข:อเฉพาะทางการจัดการงานก6อสร:าง      3(3-0-6)      

      (Special Topics in Construction Management) 
 
2.4.3 กลุ�มวิชาวิศวกรรมขนส�ง 

1305 473 การออกแบบผิวจราจร (Pavement Design)      3(3-0-6)      
1305 474 การวางแผนด:านการขนส6ง (Transport Planning)      3(3-0-6)     
1305 475 การจัดการโลจิสติกสKและห6วงโซ6อุปทาน       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 หัวข:อเฉพาะทางวิศวกรรมขนส6ง                                                 3(3-0-6)      

      (Special Topics in Transportation Engineering) 
2.4.4 กลุ�มวิชาวิศวกรรมปฐพี 

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

1305 443 งานก6อสร:างใต:ดิน (Underground Construction)    3(3-0-6)      
1305 446 วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล:อม (Geoenvironmental Engineering)   3(3-0-6)  
1305 447 การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน     3(3-0-6)      

     (Engineering Ground Improvement)    
1305 498 หัวข:อเฉพาะทางวิศวกรรมปฐพี       3(3-0-6)      

      (Special Topics in Geotechnical Engineering) 
  2.4.5 กลุ�มวิชาทรัพยากรนํ้า 



 

1305 454 วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา (Water Resource Engineering)    3(3-0-6) 
1305 456 แบบจําลองในงานทรัพยากรนํ้าและการประยุกตKใช:              3(3-0-6) 
             (Water Resources Modelling and Application)       
1305 499 หัวข:อเฉพาะทางวิศวกรรมแหล6งน้ํา       3(3-0-6)      

      (Special Topics in Water Engineering) 
2.4.6 กลุ�มวิชาวิศวกรรมโยธาท่ัวไป 

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

 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                               ไม�น7อยกว�า  6 หน�วยกิต 
    วิชาเลือกเสรี เปPนวิชาท่ีมุ6งให:ผู:เรียนมีความรู: ความเข:าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเป}ดโอกาส 
ให:ผู:เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ รวมไม6น:อยกว6า 6 หน6วยกิต จากรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หรือรายวิชาที่เป}ดเปPนวิชาเลือกเสรี   



 

          14.5 แผนการศึกษา  
 

ชั้นป\ที่  1  (First Year) 
ภาคการศึกษาต7น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน�วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxx xxx รายวิชาในกลุ6มวิชามนุษยศาสตรK 3  3  

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  

 (Foundation English I) 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ6มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1103 113 ปฏิบัติการฟ}สิกสKทั่วไป 1  
 (General Physics Laboratory I) 

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

1103 123 ฟ}สิกสKท่ัวไป 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 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรK  
(Computer Programming) 

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

รวม (Total) 20 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน�วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 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 
กลุ6มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

1102 104 เคมีท่ัวไป (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 ปฏิบัติการฟ}สิกสKทั่วไป 2  
 (General Physics Laboratory II) 

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

1103 124 ฟ}สิกสKท่ัวไป 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช้ันป\ที่  2  (Second Year) 
ภาคการศึกษาต7น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน�วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxx xxx รายวิชาในกลุ6มวิชาวิทยาศาสตรKสุขภาพ 3  3  
1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตรK 

 และเทคโนโลยี 
             (English for Science and Technology) 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ6มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

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 
กลุ6มวิชาชีพบังคับ 

1305 201 สถิตยศาสตรKวิศวกรรม  
 (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 รหัสและชื่อวิชา หน�วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxx xxx รายวิชาในกลุ6มวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป 3  3  
1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข:าสู6อาชีพ  
              (English for Career Preparation)  

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ6มวิชาชีพบังคับ 

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

for Civil Engineers) 

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

1305 231 กลศาสตรKของไหล (Fluid Mechanics) 3(3-0-6) 3(3-0-6) 
1305 233 ปฏิบัติการกลศาสตรKของไหล  

 (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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ชั้นป\ท่ี  3  (Third Year) 
ภาคการศึกษาต7น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน�วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป xxxx xxx รายวิชาในกลุ6มวิชาวิทยาศาสตรK เทคโนโลยี 
นวัตกรรมและการจัดการ                

3  3  

xxxx xxx รายวิชาในกลุ6มวิชาสังคมศาสตรK                3  3  
หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ6มวิชาชีพบังคับ 

1305 315 การฝ�กงานสํารวจภาคสนาม  
 (Practical Training in Surveying) 

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

1305 320 ทฤษฎีโครงสร:าง (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 กลศาสตรKดิน (Soil Mechanics)    3(3-0-6) 3(3-0-6) 

1305 342 ปฏิบัติการกลศาสตรKดิน  
 (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 รหัสและชื่อวิชา หน�วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ6มวิชาชีพบังคับ 

1305 321 การวิเคราะหKโครงสร:าง  
 (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 วิศวกรรมชลศาสตรK  
 (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 
กลุ6มวิชา 

ฝ�กประสบการณK
วิชาชีพ 

1305 390 การฝ�กงาน (Practical Training)* 1  - 
1305 394 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ6มวิชาชีพเลือก 

1305 xxx รายวิชาในกลุ6มวิชาชีพเลือก 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 การฝ�กงาน (Practical Training) ให:นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษาปลาย 
ชั้นปNท่ี 3 และภาควิชาจะจัดให:นักศึกษาฝ�กงานจริง ในภาคการศึกษาฤดูร:อน ชั้นปNที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ช้ันป\ที่  4  (Fourth Year) 
ภาคการศึกษาต7น  (First Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน�วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ6มวิชาชีพบังคับ 

1305 422 ปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร:าง   
              (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 การจัดการและเทคนิคการก6อสร:าง  
              (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 วิศวกรรมขนส6ง  
 (Transportation Engineering)                  

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

1305 492 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา  
 (Civil Engineering Seminar) 

- 1(0-3-0) 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ6มวิชาชีพเลือก 

1305 xxx รายวิชาในกลุ6มวิชาชีพเลือก 1 
 (Technical Elective I)         

3 - 

1305 xxx รายวิชาในกลุ6มวิชาชีพเลือก 2 
 (Technical Elective II)         

- 3 

รวม (Total) 16 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

 

หมวดวิชา รหัสและช่ือวิชา หน�วยกิต  
แผนปกติ แผนสหกิจศึกษา 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ6มวิชาชีพบังคับ 

1305 432 การจัดการและเทคนิคการก6อสร:าง  
               (Construction Technique  

and Management)                     

3(3-0-6) - 

1305 492 การสัมมนาทางวิศวกรรมโยธา  
(Civil Engineering Seminar) 

1(0-3-0) - 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ6มวิชา 

ฝ�กประสบการณK
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 
กลุ6มวิชาสหกิจศึกษา 

1305 491 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) - 6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ6มวิชาชีพเลือก 

1305 xxx รายวิชาในกลุ6มวิชาชีพเลือก 2 
 (Technical Elective II)         

3 - 

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

รวม (Total) 14 6 
 

14.6 คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
    1.1 กลุ�มวิชาภาษา                                
         1.1.1 กลุ�มภาษาไทย            
1411 101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (Thai Language for Communication)          3(3-0-6)                   

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
     ภาษากับการสื่อสาร  ภาษากับความคิด  ศิลปะการใช:ภาษาไทย  การอ6านเชิงวิเคราะหK   
การเขียนแสดงความคิดเห็น  การเขียนรายงาน 
      Language and communication;  language and thoughts;  art of using Thai language;  
analytical reading;  writing to express ideas;  report writing 
 
 
 



 

1.1.2 กลุ�มภาษาอังกฤษ                       
 ก. ภาษาอังกฤษบังคับ           

1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 (Foundation English I) 3(3-0-6)  
    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
            การเข:าใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษที่สั้นและกระชับ  การสื่อสารด:วยภาษาที่มีโครงสร:าง 
ไม6ซับซ:อนเก่ียวกับตนเอง 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) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: 1421 102 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
              การเข:าใจภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การสื่อสารด:วยภาษาที่มีโครงสร:างซับซ:อนข้ึน 
ในหัวข:อที่เก่ียวข:องกับชีวิตประจําวันและอาชีพต6าง ๆ  

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

ข. ภาษาอังกฤษเลือก  
กลุ�มภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic Group)            

1421 222 ภาษาอังกฤษสําหรับสาขาวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
     (English for Science and Technology) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน:   1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
              การอ6านเพ่ือจับใจความสําคัญและรายละเอียดจําเพาะทางวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี   
การแสดงความคิดเห็น  การเขียนระดับย6อหน:า 
               Reading for main ideas and specific details;  expressing opinions;  paragraph writing  
in science and technology contexts 
 

กลุ�มภาษาอังกฤษเลือก (Elective Group)   
1421 218 ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข7าสู�อาชีพ (English for Career Preparation)   3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: 1421 103 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 



 

        การจับใจความสําคัญของภาษาพูดและเขียนภาษาอังกฤษ  การแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  การอ6านเพื่อความเข:าใจ  การเขียนเพ่ือเตรียมตัวเข:าสู6อาชีพ 
        Identification of main points in spoken and written English;  expressing and exchanging 
opinions;  reading for comprehension;  writing for career preparation 
 

 1.2 กลุ�มวิชามนุษยศาสตร' 
1406 112 สุนทรียภาพกับความสุข (Aesthetics and Happiness)  3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         สุนทรียภาพในธรรมชาติ  สุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน  ทัศนศิลป�  ดนตรี  นาฏศิลป�  ละคร  
วรรณกรรม  ความสุขในความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การประยุกตKใช:สุนทรียภาพกับความสุข 
         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 จริยศาสตร'และการใช7เหตุผล (Ethics and Reasoning) 3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

    ความหมายของการคิด  การอ:างเหตุผล  การอ:างเหตุผลบกพร6อง  ทักษะใช:เหตุผลเพ่ือแก:ป\ญหา 
ในชีวิตประจําวัน  จริยศาสตรK  ป\ญหาศีลธรรมในการดําเนินชีวิต  มุมมองทางศาสนา 

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

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

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

    ความหมายและความสําคัญของการสื่อสาร  องคKประกอบและกระบวนการการสื่อสาร  จิตวิทยา 
และบริบททางสังคมของการสื่อสาร  ภูมิทัศนKการสื่อสารในยุคดิจิทัล  หลักการรับและเข:าถึงข:อมูลข6าวสาร   
ผลกระทบของการสื่อสาร  ทักษะเพื่อการรู:เท6าทันสื่อ  

    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 กลุ�มวิชาสังคมศาสตร'     
1013 001 พลวัตสังคมไทย พลเมืองและกระบวนการยุติธรรมไทย 3(3-0-6) 



 

     (Dynamics of Thai Society, Citizen, and Justice Process) 
    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         พลวัตของสังคมและวัฒนธรรมไทย  พหุลักษณะของสังคมไทย  ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 
และสังคมไทย  ความเปPนพลเมืองในสังคมไทย  ภาพรวมของสถาบันทางการเมืองไทยกับความเปPนพลเมือง  
พลเมืองไทยในบริบทสังคมโลก  ภาพรวมกฎหมายพื้นฐาน  ประเภทกฎหมายกับความสัมพันธKกับศาสตรKอ่ืน ๆ  
ภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางแพ6งและพาณิชยK  คดีอาญาและคดีปกครอง  กระบวนการยุติธรรมทางเลือก  
สาเหตุ การป�องกันและปราบปรามการทุจริตตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา 

    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 มนุษย'กับสังคม (Man and Society)  3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         มนุษยKกับสังคม  ความหลากหลายของความเชื่อและกลุ6มชน  เมืองและมหานคร  ช6วงชั้นและชนชั้น 
ทางสังคม  บริโภคนิยม  วัฒนธรรมย6อย  เพศภาวะ  โลกาภิวัตนKกับการย:ายถ่ินข:ามชาติ  สังคมข6าวสารและ
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 การจัดการความขัดแย7งอย�างสันติในฐานะพลเมือง 3(3-0-6) 
         (Peaceful Conflict Management as Citizens)  

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         ความหมายของพลเมือง  ความเปPนพลเมืองภายใต:ระบอบประชาธิปไตย  ความหมายและประเภท
ของความขัดแย:งและความรุนแรง  ความหมายและประเภทของสันติภาพและสันติวิธี  ความสําคัญของสันติวิธี 
กับความเปPนพลเมือง  บทบาทของรัฐธรรมนูญในการจัดการความขัดแย:งและป�องกันความรุนแรง  บทบาทของ
สถาบันทางการเมืองในการจัดการความขัดแย:งและป�องกันความรุนแรง  การมีส6วนร6วมแบบเปPนทางการ   
การมีส6วนร6วมแบบไม6เปPนทางการ  การเจรจาต6อรองและการไกล6เกลี่ย  การสานเสวนา  การใช:อารยะขัดขืน 
      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 กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร'สุขภาพ 
1014 002 สุขภาพทางเพศและทักษะชีวิตร�วมสมัย 3(3-0-6) 
     (Contemporary Sexual Health and Life Skills) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         เพศภาวะ  เพศวิถีและบทบาททางเพศ  มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ส6งผลต6อเร่ืองเพศ  เพศวิถี 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทย  ความหลากหลายทางเพศ  ความเสมอภาคทางเพศ  สุขภาวะทางเพศ   
ศาสตรKและศิลป�ของการปฏิบัติตัวเพื่อความสุขทางเพศ  ความผิดปกติทางเพศ  ภัยทางเพศและการป�องกันภัย 
ทางเพศ  การป�องกันและแก:ไขป\ญหาการตั้งครรภKในวัยรุ6น  กฎหมายที่เก่ียวข:องทางเพศ  ทักษะชีวิตที่จําเปPน 
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 วิทยาศาสตร'การกีฬาในชีวิตประจําวัน (Sport Science in Daily Life)  3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         ความรู:เบ้ืองต:นเก่ียวกับวิทยาศาสตรKการกีฬา  การดูแลสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร:างสมรรถภาพ
ทางกาย  การจัดโปรแกรมการออกกําลังกาย  การออกกําลังกายตามช6วงวัย  การประเมินและทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย  ทักษะเบื้องต:นในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  โภชนาการกับการออกกําลังกาย  การป�องกันการบาดเจ็บ
จากการออกกําลังกาย  การประยุกตKใช:ในชีวิตประจําวัน 
         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)   
    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         การดูแลสุขภาพตามวัย  จิตวิทยาพัฒนาการ  ระบบสืบพันธุKเพศชาย  ระบบสืบพันธุKเพศหญิง  
การปฏิสนธิ การกําหนดเพศและการกําเนิดทารก  พัฒนาการและความผิดปกติของทารกในครรภK   
การเปลี่ยนแปลงทางสรีระและการดูแลสุขภาพสําหรับหญิงตั้งครรภK ทารกและมารดาหลังคลอด เด็กก6อนวัยเรียน
และเด็กวัยเรียน วัยรุ6นและวัยเจริญพันธุK วัยทองและวัยสูงอายุ  วัคซีน  โรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุK 
และการป�องกัน  การวางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิด  ความผิดปกติทางพันธุกรรม  ภาวะไม6เจริญพันธุK 
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 กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร' เทคโนโลยี นวัตกรรมและการจัดการ   
1011 001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิตยุคดิจิทัล  3(3-0-6) 
     (Information Technology for Digital Life)  

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         ความรู:เบ้ืองต:นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการจัดการสารสนเทศ  เทคโนโลยีเครือข6าย 
สังคมออนไลนK การรู:ดิจิทัล  เทคโนโลยีคลาวดKสําหรับการสืบค:นและการจัดการ การผลิตงานสร:างสรรคK 
และนวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล  ความปลอดภัย กฎหมาย จริยธรรมและแนวโน:มเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
         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 วิทยาศาสตร'และเทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  3(3-0-6) 
         (Science and Technology for Future) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         ความรู:เบ้ืองต:นด:านพลังงานและเทคโนโลยี ความสัมพันธKระหว6างพลังงาน  รูปแบบของพลังงาน   
ผลของการใช:พลังงานต6อชีวิตและสิ่งแวดล:อม  การอนุรักษKพลังงาน  การใช:พลังงานอย6างฉลาดและปลอดภัย   



 

พอลิเมอรKและพลาสติก  เคมีอาหาร  การป�องกันและการจัดการของเสียอันตรายเคมี  การจัดการมลพิษทางนํ้า 
การจัดการมลพิษทางอากาศ การจัดการขยะและของเสียอันตรายและการพัฒนาสิ่งแวดล:อมอย6างยั่งยืน  
เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต  ป\ญญาประดิษฐKในชีวิตประจําวัน 
      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) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
     หลักการบริหารการเงินส6วนบุคคล กระบวนการวางแผนการเงินส6วนบุคคล ความรู:เร่ืองทางการเงิน 
วินัยทางการเงิน ระบบเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกตKใช:ในชีวิตประจําวัน  การพัฒนาอาชีพ 
และการเปPนผู:ประกอบการ ฟ}นเทคและนวัตกรรมทางการเงิน การจัดการหน้ีสิน  เงินกู:ยืมเพื่อการศึกษา  
การวางแผนการลงทุน การวางแผนการประกันภัย การจัดการความเสี่ยง  การวางแผนภาษี การวางแผน 
เพ่ือการเกษียณ การพัฒนาคุณภาพชีวิตส6วนบุคคล 
     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 กลุ�มวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป  
      1.6.1 กลุ�มวิชามนุษยศาสตร'  

1432 100 มนุษย'กับอารยธรรม (Man and Civilization)  3(3-0-6)     
    รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
    ความหมายของวัฒนธรรมและอารยธรรม  ภูมิศาสตรKโลก  วิวัฒนาการมนุษยK  ศาสตรKและเทคโนโลยี

ในการศึกษาและค:นคว:าอารยธรรม  สภาพแวดล:อมทางนิเวศวิทยากับกําเนิดอารยธรรม  การปฏิวัติยุคหินใหม6  
การตั้งถ่ินฐานยุคแรกในเมโสโปเตเมีย อียิปตKโบราณ กรีกโบราณ โรมันโบราณ จีนโบราณ อินเดียโบราณ   
อารยธรรมสมัยกลาง  อารยธรรมสมัยใหม6  อารยธรรมทวีปอเมริกา  ปฏิสัมพันธKและการแลกเปลี่ยนอารยธรรม
ระหว6างโลกตะวันตกและตะวันออก  ยุคอุตสาหกรรมในยุโรป  การปรับตัวสู6ความทันสมัยของเอเชีย  อารยธรรม
ในโลกร6วมสมัยและโลกาภิวัตนK  



 

    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) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         พัฒนาการของวัฒนธรรมและสังคมไทย เคร่ืองมือการวิเคราะหKจากมรดกทางป\ญญาของไทย  
หัวข:อที่อยู6ในความสนใจเก่ียวกับทางเลือกของความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในป\จจุบัน           
         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) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         ลักษณะทางภูมิศาสตรK สภาพภูมิประเทศและทรัพยากรทางธรรมชาติของภาคอีสาน  กลุ6มคน 
ในภาคอีสาน  สังคมและวัฒนธรรมของภาคอีสาน สมัยก6อนประวัติศาสตรK สมัยทวารวดี สมัยอิทธิพลเขมรโบราณ 
สมัยล:านช:าง สมัยรัตนโกสินทรK  ภูมิป\ญญาอีสานด:านการปกครอง  เศรษฐกิจอีสาน  ศาสนาและความเชื่อ 
ของผู:คนในภาคอีสาน  ประเพณี 12 เดือน  ศิลปกรรมภาคอีสานในสมัยต6าง ๆ สมัยก6อนประวัติศาสตรK สมัยทวาร
วดี สมัยอิทธิพลเขมรโบราณ สมัยล:านช:าง สมัยรัตนโกสินทรK  ศิลปะการแสดงอีสาน ดนตรี หมอลํา นาฏศิลป�   
ผ:าและสิ่งถักทอในอีสาน  การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรมท:องถ่ินอีสาน 
         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) 
    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         องคKประกอบของดนตรี  ความสัมพันธKของดนตรีที่มีต6อมนุษยK  ดนตรีกับสุขภาพ  ดนตรี 
ในชีวิตประจําวัน  ดนตรีกับศาสนาและพิธีกรรม  จุดมุ6งหมายและหน:าที่ของดนตรีที่มีต6อวิถีชีวิตและสังคม 
         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 วัฒนธรรมร�วมสมัย (Contemporary Culture)  3(3-0-6)     

    รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         ความรู:ความเข:าใจเก่ียวกับวัฒนธรรม กับดักทางความคิดในการทําความเข:าใจวัฒนธรรม  
การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม การวิเคราะหKปรากฏการณKและความสัมพันธKของวัฒนธรรมร6วมสมัยในเร่ือง
ประเพณี  ศาสนา  ความเช่ือ  ชาติ  ชาติพันธุK  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) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         สํารวจตัวเอง  รู:จักตัวเองจากมุมมองของบุคคลอ่ืน  การคิดวิเคราะหKด:วยเหตุผล  ความเข:าใจในชีวิต  
ศิลปะการสื่อสาร บทบาทหน:าที่และความรับผิดชอบต6อครอบครัวและสังคม การพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทสังคม
กระบวนการทํางานอย6างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
     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 มนุษย'กับการท�องเที่ยว (Man and Tourism)  3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         แนวคิดเก่ียวกับการท6องเที่ยว  ความเปPนมาของการเดินทางท6องเท่ียว  ประเภทของการท6องเที่ยว  
ประโยชนKและผลกระทบจากการท6องเท่ียว  พฤติกรรมของนักท6องเท่ียว  การเปPนเจ:าบ:านที่ดี  ธุรกิจและหน6วยงาน 



 

ท่ีเก่ียวข:องกับการท6องเที่ยว  การจัดการท6องเท่ียวและแหล6งท6องเที่ยวที่สําคัญในประเทศไทย ภูมิภาคอาเซียน  
และต6างประเทศ  
         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 กลุ�มวิชาสังคมศาสตร'  
1441 103 นวัตกรรมทางสังคม (Social Innovation)  3(3-0-6)     

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         แนวคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาสังคม  การเปPนผู:เปลี่ยนแปลงสังคม  กิจการเพ่ือสังคม  นวัตกรรม 
ทางสังคม  การสร:างมูลค6าให:แก6สินค:า  การสร:างนวัตกรรมโดยชุมชน  การสร:างนวัตกรรมจากเครือข6าย 
ความร6วมมือ  การสร:างนวัตกรรมจากงานวิจัย  นวัตกรรมทางสังคมจากการทําโครงงานกลุ6ม  
         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 ประชากรศาสตร'ในชีวิตประจําวัน (Demography in Daily Life)  3(3-0-6)     

    รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         แหล6งข:อมูลประชากร สํามะโนประชากร องคKประกอบทางประชากร การวางแผนครอบครัว  
อนามัยเจริญพันธK ภาวะการตายกับความยืนยาวของชีวิตประชากรไทย มรณาณุสติ การย:ายถ่ิน การตั้งถ่ินฐาน   
การเคลื่อนย:ายแรงงาน ผู:สูงอายุ การเตรียมความพร:อมสําหรับการเข:าสู6วัยผู:สูงอายุ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสําหรับ
ผู:สูงอายุ การประยุกตKใช:ประชากรศาสตรKในชีวิตประจําวัน 
     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) 
    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 

         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         ความรู:เบ้ืองต:นเก่ียวกับพหุวัฒนธรรม  กลุ6มชาติพันธุK  ความสัมพันธKระหว6างกลุ6มชาติพันธุK   
ความหลากหลายของศิลปะและงานช6างพ้ืนถ่ิน  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิวัตนKกับผลกระทบ
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) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

     การเปลี่ยนแปลงโครงสร:างเศรษฐกิจการเมืองไทย  การกระจายรายได:และความยากจน  สังคมไทย 
ในยุคสมัยใหม6  การพัฒนาที่ยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสังคมชนบทและการกลายเปPนเมือง  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) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         ความหมายและลักษณะของกฎหมายแต6ละยุคสมัย  ลําดับของกฎหมาย  กฎหมายเก่ียวกับ 
การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสK กฎหมายเก่ียวกับผู:ประกอบการและการคุ:มครองผู:บริโภค ทรัพยKสินทางป\ญญา 
ลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐK สิทธิในทรัพยKสิน สัญญา การคํ้าประกัน จํานองและจํานํา  การกระทําละเมิด
ในทางแพ6ง การกระทําผิดทางอาญาเก่ียวกับเทคโนโลยี  การไกล6เกลี่ยระงับข:อพิพาท  แนวคิดกฎหมายกับสังคม  
บทบาทของกฎหมายกับสังคมยุคใหม6 
         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 กลุ�มวิชาวิทยาศาสตร'สุขภาพ     
1439 100 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ (Exercise for Health)  3(2-2-5)     
 รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         ประวัติความเปPนมา ความสําคัญและความรู:เบื้องต:นของการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ   
ทักษะทางการกีฬา ข้ันตอน เทคนิคและทักษะพ้ืนฐานในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพตามรูปชนิดต6าง ๆ   
การวัดและประเมินผล  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  กฎกติกา มารยาทในการเล6นกีฬาและการออกกําลังกาย 
     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 นันทนาการและการอยู�ค�ายพักแรม (Recreation and Camping)   3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

    ประวัติ ปรัชญา ความหมาย ความสําคัญและประโยชนKของกิจกรรมนันทนาการและการอยู6 
ค6ายพักแรม  คุณลักษณะบทบาทหน:าที่ของผู:นําและผู:ตามทางนันทนาการ  เกมสK เพลงนันทนาการ ประเภท 
ของกิจกรรม  การเขียนโครงการ แผนการจัดดําเนินการอยู6ค6ายพักแรม  ระเบียบและพิธีการของค6ายพักแรม  
ชนิดของค6ายพักแรม การวัดและประเมินผลการอยู6ค6ายพักแรม  การฝ�กภาคสนาม  
     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) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
         พฤติกรรมการใช:ยาในสังคมไทย  แหล6งข:อมูลทางยาและสุขภาพ  การปฐมพยาบาลเบื้องต:น  รูปแบบยา
เตรียมและการออกฤทธิ์ของยาต6อร6างกาย  เทคนิคการใช:ยาแบบต6าง ๆ  สิทธิผู:บริโภคและคําประกาศสิทธิผู:ป�วย  
ประเภทของร:านยา  สมุนไพรในบัญชียาหลักแห6งชาติ  ยาที่ใช:ในระบบทางเดินหายใจ  ยาท่ีใช:ในระบบทางเดินอาหาร  
ยาที่ใช:ในโรคผิวหนัง  ยาคุมกําเนิด  ผลิตภัณฑKเสริมสุขภาพและความงามในชีวิตประจําวัน  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) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
          แนวคิด นิยาม ปรัชญาและองคKประกอบของสุขภาพ  คุณภาพชีวิต  ป\จจัยทางสังคม โครงสร:าง 
ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนากับสุขภาพ  ผลกระทบจากป\ญหาสังคม  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  สิ่งแวดล:อมกับสุขภาพ  เทคโนโลยีกับสุขภาพ  ค6านิยมและป\ญหาพฤติกรรมสุขภาพ  
การสื่อสารสุขภาพ  การสร:างเสริมสุขภาพ  อารมณKและความเครียด  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 กลุ�มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

2.1.1 กลุ�มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร'และคณิตศาสตร' 
1102 104 เคมีท่ัวไป (General Chemistry)  3(3-0-6) 

    รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

 เคมีกับชีวิต  อะตอม ตารางธาตุและสมบัติของธาตุ  พันธะเคมีและแรงระหว6างโมเลกุล  โมล  
ความเข:มข:นและปริมาณสัมพันธK  อุณหพลศาสตรKเคมี  จลนพลศาสตรKเคมี  วัฏภาคของสารและการเปลี่ยน 
วัฏภาค ของแข็ง ของเหลวและแก�ส  สารละลายและสมบัติของสารละลาย  สมดุลเคมีและสมดุลการละลาย   
กรด-เบส  เคมีไฟฟ�า  เคมีอินทรียK  เคมีนิวเคลียรK 

 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) 

 รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
 รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: 1102 104 เคมีทั่วไป (ยกเว7นเคยเรียนและผ�านวิชาน้ีมาก�อน) 
 ปฏิกิริยาเคมีและปริมาณสัมพันธK  อุณหพลศาสตรKเคมี  สมบัติคอลลิเกทีฟ   สมดุลเคมี   



 

การไทเทรตกรด-เบส  ความว6องไวของโลหะ  เคมีไฟฟ�า  การวิเคราะหKคุณภาพนํ้า  สารประกอบไฮโดรคารKบอน 
 Chemical reactions and stoichiometry;  chemical thermodynamics;  colligative 

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

 
1103 113 ปฏิบัติการฟ{สิกส'ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory I) 1(0-3-0) 
 รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
 รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: 1103 123 ฟ{สิกส'ทั่วไป 1  
    (ยกเว7นเคยเรียนและผ�านวิชาน้ีมาก�อน) 

 หลักการของการวัดปริมาณทางฟ}สิกสK  การวิเคราะหKข:อมูล  เทคนิคการเขียนกราฟและรายงาน  
ปริมาณฟ}สิกสK  เวกเตอรK  จลนศาสตรK  แรงและกฎการเคล่ือนที่  งานและพลังงาน  การเคลื่อนท่ีแบบหมุน สมดุล  
การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  คลื่นกล  กลศาสตรKของไหล  ความร:อนและอุณหพลศาสตรK   

 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 ปฏิบัติการฟ{สิกส'ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory II) 1(0-3-0) 
 รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
 รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: 1103 124 ฟ{สิกส'ทั่วไป 2  
  (ยกเว7นเคยเรียนและผ�านวิชาน้ีมาก�อน) 
 เคร่ืองมือวัดทางไฟฟ�า  ไฟฟ�าและแม6เหล็ก  วงจรไฟฟ�ากระแสตรง  วงจรไฟฟ�ากระแสสลับ   
กฎของโอหKม  อิเล็กทรอนิกสK  ทัศนศาสตรK  ฟ}สิกสKยุคใหม6 
 Electrical measuring devices;  electricity and magnetism;  direct current  circuit;  
alternating current circuit;  Ohm’s law;  electronics;  optics;  modern physics 
 
1103 123 ฟ{สิกส'ทั่วไป 1 (General Physics I) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
 รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี  

ปริมาณฟ}สิกสK  เวกเตอรK  จลนศาสตรK  แรงและกฎการเคลื่อนที่  งานและพลังงาน  โมเมนตัม 
และการชน  การเคลื่อนที่แบบหมุน  สมดุล  การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  คลื่นกล  กลศาสตรKของไหล   
ความร:อนและอุณหพลศาสตรK   

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 ฟ{สิกส'ทั่วไป 2 (General Physics II) 3(3-0-6)  

 รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
 รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
 สนามไฟฟ�าและแรงไฟฟ�า  ความจุไฟฟ�า  วงจรไฟฟ�ากระแสตรง  วงจรไฟฟ�ากระแสสลับ  

สนามแม6เหล็กและแรงแม6เหล็ก  การเหนี่ยวนําแม6เหล็กไฟฟ�า  คลื่นแม6เหล็กไฟฟ�า  ทัศนศาสตรK   
ฟ}สิกสKยุคใหม6 

 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) 

 รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
 รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
 ลิมิตและความต6อเนื่อง  อนุพันธKของฟ\งกKชันและการประยุกตK  อินทิกรัล  เทคนิคการอินทิเกรต 

และการประยุกตK  การประมาณค6าของอินทิกรัลจํากัดเขต  อินทิกรัลไม6ตรงแบบ 
 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) 
 รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1104 126 แคลคูลัส 1 
 รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
 ปริภูมิสามมิติและเวกเตอรK  ฟ\งกKชันหลายตัวแปรและอนุพันธKย6อย  อินทิกรัลสองชั้นและ 

การประยุกตK  ลําดับและอนุกรมอนันตK  สมการเชิงอนุพันธKอันดับหนึ่งและการประยุกตK 
 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 แคลคูลัส 3 (Calculus III) 3(3-0-6) 

รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน :  1104 127 แคลคูลัส 2 
รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน : ไม�มี 
ระบบพิกัดในปริภูมิสามมิติ  อินทิกรัลสามชั้น  การเปลี่ยนตัวแปรในอินทิกรัลสามชั้น  การประยุกตK

ของอินทิกรัลสามชั้น  อนุพันธKและอินทิกรัลของฟ\งกKชันค6าเวกเตอรKของหนึ่งตัวแปร  สนามเวกเตอรK  อนุพันธKย6อย
ของสนามเวกเตอรK  เกรเดียนตK ไดเวอรKเจนซKและเคิรKล  อินทิกรัลตามเส:นและทฤษฎีบทของกรีน  อินทิกรัลตามผิว  
ทฤษฎีบทไดเวอรKเจนซK  ทฤษฎีบทของสโตกสK 



 

  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 กลุ�มวิชาพื้นฐานวิชาชีพทางวิศวกรรมศาสตร' 
1302 201 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 3(3-0-6) 
 รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1102 104 เคมีทั่วไป 
 รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

    โครงสร:าง สมบัติและกระบวนการผลิตของวัสดุ  การประยุกตKใช:งานของวัสดุวิศวกรรม  โลหะ   
พอลิเมอรK  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) 

 รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
 รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

ประวัติการพัฒนาด:านวิศวกรรมศาสตรK  วิชาชีพวิศวกรรมศาสตรKในศตวรรษที่ 21 การแก:ป\ญหา  
และการคํานวณทางวิศวกรรม  วิชาพื้นฐานของวิศวกรรมศาสตรK  การสื่อความหมายทางวิศวกรรม  ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21  ทักษะความเข:าใจและการใช:เทคโนโลยีดิจิทัล  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) 

 รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
 รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

การเขียนตัวหนังสือและตัวเลขในแบบวิศวกรรม  ออโธกราฟ}กโปรเจคชั่น  การเขียนภาพ 
ออโธกราฟ}กและการเขียนภาพพิคตอเรียล  การกําหนดขนาดและความคลาดเคลื่อน  ภาพตัด วิวช6วยและ 
แผ6นคลี่  การสเก็ตภาพด:วยมือ  การให:รายละเอียดและการเขียนภาพแอสเซมบรี  ทัศนียภาพ  พ้ืนฐาน 
การใช:คอมพิวเตอรKช6วยเขียนแบบ 



 

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) 

 รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
 รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

    ส6วนประกอบของคอมพิวเตอรK  การทํางานระหว6างซอฟตKแวรKและฮารKดแวรK  วิธีการแก:ป\ญหา 
ทางวิศวกรรม  วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม  โปรแกรมภาษาระดับสูง อินพุตและเอาตKพุต ตัวแปรชนิด
ดัชนี เง่ือนไข การกระทําซํ้า โมดูล  การประยุกตKในงานวิศวกรรม 

    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) 

 รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
 รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

ทฤษฎีความน6าจะเปPน  ตัวแปรสุ6ม  การแจกแจงความน6าจะเปPนแบบไม6ต6อเน่ือง  การแจกแจงความ
น6าจะเปPนแบบต6อเน่ือง  การแจกแจงการสุ6มตัวอย6าง  การทดสอบสมมติฐาน  การประมาณค6า  การวิเคราะหK
ความแปรปรวน  การวิเคราะหKความถดถอยและสหสัมพันธK  โปรแกรมคอมพิวเตอรKสําหรับการวิเคราะหKทางสถิติ 

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 กลุ�มวิชาชีพบังคับ  
1305 201 สถิตยศาสตร'วิศวกรรม (Engineering Statics)                     3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1103 123 ฟ{สิกส'ท่ัวไป 1 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
ระบบแรง  ผลรวมของแรง  สมดุลของอนุภาค สมดุลของวัตถุคงรูป  การวิเคราะหKโครงสร:าง  โครงถัก  

โครงกรอบและคาน  ความฝ�ด  จุดเซ็นทรอยดK  จุดศูนยKถ6วง  หลักการพื้นฐานของพลศาสตรK 
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) 
รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 201 สถิตยศาสตร'วิศวกรรม 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
แรงและหน6วยแรง  ความสัมพันธKระหว6างหน6วยแรงและความเครียด  หน6วยแรงตั้งฉากและหน6วยแรง

เฉือน  หน6วยแรงในคาน  การบิด  วงกลมมอรKและหน6วยแรงผสม  การโก6งเดาะของเสา  เกณฑKการวิบัติ 
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 คณิตศาสตร'ประยุกต'สําหรับวิศวกรโยธา             3(3-0-6) 
             (Applied Mathematics for Civil Engineers)                
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

พีชคณิตเชิงเส:น  ทฤษฎีการประมาณค6าของฟ\งกKชัน  การหาผลเฉลยของสมการพีชคณิตและอดิศัย        
ระบบสมการเชิงเส:น  สมการเชิงอนุพันธKอันดับหนึ่งและอันดับสอง  การแปลงฟูเรียรKและการแปลงลาปลาส 
เวคเตอรKแคลคูลัส 

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) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1309 101 การเขียนแบบวิศวกรรม 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
พ้ืนฐานการเขียนแบบด:วยโปรแกรมคอมพิวเตอรK ระบบ 2 มิติ และ 3 มิติ  การกําหนดขนาด 

และการเขียนรูปเรขาคณิต รูปทรงตัน รูปทรงพื้นผิว รูปตัด  การเขียนตัวหนังสือ  การเขียนแบบก6อสร:าง   
การพิมพKแบบ 

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)  
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

หลักการสํารวจ เคร่ืองมือในการสํารวจ การวัดและความคลาดเคลื่อน ความละเอียดและความถูกต:อง  
การวัดระยะทาง  การทําระดับ  การวัดมุมด:วยกล:องธีโอโดไลทK  วงรอบ  โครงข6ายสามเหลี่ยม  การหาอาซิมุธ



 

อย6างละเอียด  การสํารวจด:วยสเตเดีย  เส:นชั้นความสูง  การคํานวณพ้ืนท่ีและงานดิน  การสํารวจเส:นทาง โค:งราบ 
โค:งดิ่ง 

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) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี  
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: 1305 213 การสํารวจ 
การเดินนับก:าว  การรังวัดระยะทางและทําแผนผัง  การตรวจสอบแกนกล:องระดับ  การหาค6าระดับ

ตามยาวและตามขวาง  การรังวัดมุมราบและมุมด่ิง  วงรอบ  โครงข6ายสามเหลี่ยม  การหาอาซิมุธ  โค:งราบ   
การรังวัดสเตเดีย  การทําแผนที่เส:นชั้นความสูง 

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 กลศาสตร'ของไหล (Fluid Mechanics)             3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 201 สถิตยศาสตร'วิศวกรรม 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: 1305 233 ปฏิบัติการกลศาสตร'ของไหล 
คุณสมบัติของของไหล  ของไหลสถิตยK  โมเมนตัมและสมการพลังงาน  สมการต6อเนื่องและสมการ 

การเคลื่อนที่  ความคล:ายคลึงและการวิเคราะหKมิติ  การไหลแบบคงตัวของของไหลท่ีอัดตัวไม6ได: 
Properties of fluid;  fluid static;  momentum and energy equations;  equation  

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

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
  รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: 1305 231 กลศาสตร'ของไหล 

ปฏิบัติการเก่ียวกับของไหลสถิต  จุดศูนยKกลางความดัน ความสูงเมตาเซ็นตริก การกระแทกของพวยน้ํา 
อัตราการไหลผ6านเวนจูร่ีมิเตอรKและออริฟ}ซมิเตอรK การทดลองของเรยKโนลดK การสูญเสียในระบบท6อ ค:อนนํ้า   
การทดสอบเคร่ืองสูบน้ํา การกระจายความเร็วและอัตราการไหลในทางน้ําเป}ด การไหลผ6านฝายรูปหน:าตัดต6าง ๆ  
การไหลลอดผ6านประตูระบายน้ําบานตรง การสูญเสียพลังงานของการไหลในทางน้ําเป}ด การเกิดนํ้ากระโดด  
ค6าสัมประสิทธิ์ความขรุขระของทางน้ําเป}ด การวัดปริมาณน้ําฝน น้ําใต:ดิน 

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) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

โครงสร:างและลักษณะของผิวโลก  แร6 หินและดิน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนผิวโลก การผุพัง 
การกัดกร6อน การเคลื่อนท่ีของมวล  แผ6นดินไหว  ชั้นนํ้าบาดาล  ธรณีกาล  ธรณีโครงสร:าง  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  การฝHกงานสํารวจภาคสนาม (Practical Training in Surveying)          1(0-3-0)  

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 213 การสํารวจ 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
การฝ�กงานสํารวจภาคสนาม (ไม6น:อยกว6า 80 ชั่วโมง)  สํารวจพ้ืนที่ การสร:างหมุดควบคุม ทางราบและ

ทางดิ่ง  การจัดทําขอบเขตพ้ืนท่ีสํารวจ  การเก็บรายละเอียดบนพื้นที่  การจัดทําแผนท่ีภูมิประเทศ   การคํานวณหา
ปริมาณงานเพ่ือนําไปใช:ประโยชนKทางวิศวกรรม  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 ทฤษฎีโครงสร7าง (Structural Theory)       3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 202 กําลังวัสดุ 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
หลักการทฤษฎีโครงสร:าง  เสถียรภาพโครงสร:าง  ชนิดของแรงและน้ําหนักบรรทุก   

การวิเคราะหKโครงสร:างดีเทอรKมิเนท  เส:นอิทธิพลสําหรับโครงสร:างดีเทอรKมิเนท  วิเคราะหKการเสียรูป 
ของโครงสร:างดีเทอรKมิเนทโดยวิธีดั้งเดิม 

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 การวิเคราะห'โครงสร7าง (Structural Analysis)       3(3-0-6)      
รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 320 ทฤษฎีโครงสร7าง 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
การวิเคราะหKโครงสร:างอินดีเทอรKมิเนทโดยวิธีดั้งเดิม  เส:นอิทธิพลสําหรับโครงสร:างอินดีเทอรKมิเนท  

การวิเคราะหKโดยวิธีประมาณ  การวิเคราะหKโครงสร:างด:วยวิธีเมทริกซKเบ้ืองต:น  การวิเคราะหKแรงลมและแรง
แผ6นดินไหวเบื้องต:น  

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) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 202 กําลังวัสดุ 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

  คอนกรีตและเหล็กเสริม  ปรัชญาการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  การออกแบบองคKอาคารรับแรงดัด 
แรงเฉือน แรงบิด แรงตามแกนและแรงตามแกนร6วมแรงดัด  กําลังยึดหน6วง  การออกแบบโครงสร:างคอนกรีต 
เสริมเหล็กโดยวิธีหน6วยแรงใช:งานและวิธีกําลัง  พื้นฐานการออกแบบภายใต:แรงลมและแรงแผ6นดินไหว  
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)     
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

พฤติกรรมและคุณสมบัติพื้นฐาน  บทนําการตรวจพินิจและทดสอบวัสดุสําหรับวิศวกรรมโยธา  
เหล็กและเหล็กเสริม ไม: ซีเมนตK มวลรวมและสารผสมเพ่ิม  การออกแบบส6วนผสมคอนกรีต  คอนกรีตสดและ
คอนกรีตแข็งตัว  วัสดุงานทาง  วัสดุสําหรับวิศวกรรมโยธาอ่ืน 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)                         

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: 1305 330 วัสดุทางวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 
การทดสอบความข:นเหลวและเวลาก6อตัวของปูนซีเมนตK  หน6วยน้ําหนักและช6องว6างของมวลรวม  

ความถ6วงจําเพาะและการดูดซึมของมวลรวม การวิเคราะหKขนาดมวลรวมหยาบโดยตะแกรง ความต:านทานการสึกกร6อน
ของมวลรวม  สารปนเป��อนและสารอินทรียKในทรายผสมคอนกรีต  การพองตัวของทราย โมดูลัสความละเอียดของทราย  
ปริมาณอากาศและความสามารถทํางานได:ของคอนกรีตสด  คุณสมบัติทางกลของคอนกรีต กําลังรับแรงอัด  กําลังรับ
แรงดึงแยก กําลังรับแรงดัด  คุณสมบัติทางกลของไม: 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 กลศาสตร'ดิน (Soil Mechanics)              3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 202 กําลังวัสดุ 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
ความรู:พ้ืนฐานในการวิเคราะหKคุณสมบัติดินในทางวิศวกรรม  กําเนิดของดิน  ดัชนีคุณสมบัติของดิน 

และการจําแนกดิน  การบดอัดดิน  การซึมผ6านและป\ญหาจากการไหลของน้ําใต:ดิน  ความเค:นประสิทธิผลในดิน   
การกระจายความเค:นในดิน  การอัดตัวของดิน  กําลังรับแรงเฉือนของดิน  ทฤษฎีแรงดันดิน  เสถียรภาพ 
ของหน:าลาด  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 ปฏิบัติการกลศาสตร'ดิน (Soil Mechanics Laboratory)            1(0-3-0)
  รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
 รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: 1305 341 กลศาสตร'ดิน 

 การเก็บและเตรียมตัวอย6างดิน  การหาความถ6วงจําเพาะของเม็ดดิน  การวิเคราะหKขนาดเม็ดดิน          
โดยตะแกรง  การวิเคราะหKขนาดเม็ดดินโดยไฮโดรมิเตอรK  การหาพิกัดความข:นเหลวและพิกัดพลาสติก               
การทดลองหาความซึมผ6านได:แบบความดันคงที่  การทดลองหาความซึมผ6านได:แบบความดันแปรเปลี่ยน              



 

การหาพิกัดการหดตัว  การทดสอบการบดอัดดิน  การทดลองการอัดตัวคายน้ําในทิศทางเดียว  การทดลองหา
กําลังเฉือนโดยตรง  การทดสอบการอัดทางเดียว  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)  

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 231 กลศาสตร'ของไหล 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
การประยุกตKใช:หลักการกลศาสตรKของไหลในการเรียนและปฏิบัติด:านชลศาสตรKวิศวกรรม  ระบบท6อ  

ค:อนน้ํา  เคร่ืองสูบน้ําและกังหัน  การไหลในทางนํ้าเป}ด  การออกแบบอ6างเก็บนํ้า เข่ือน ทางน้ําล:น  แบบจําลอง
ชลศาสตรK  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) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

ระบบและกระบวนการทางอุทกวิทยา  วัฏจักรของน้ํา  การหมุนเวียนของบรรยากาศและการตก 
ของน้ําลงสู6ผิวโลก  การวิเคราะหKข:อมูลน้ําฝน  คุณสมบัติลักษณะของฝน  การสูญหายทางอุทกวิทยา   
ลักษณะทางอุทกวิทยาและการไหลของน้ําใต:ผิวดิน  นํ้าท6าและชลภาพ  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) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

ประวัติพัฒนาการของทาง  การบริหารทาง  หลักการวางแผนทางและวิเคราะหKการจราจร                
การออกแบบเรขาคณิตและการปฏิบัติ  การเงินและเศรษฐศาสตรKสําหรับวิศวกรรมทาง  การออกแบบผิวทาง วัสดุ
สําหรับวิศวกรรมทาง  การก6อสร:างและบํารุงรักษาทาง 



 

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) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

การวิเคราะหKการคละขนาดของมวลรวม  การสูญเสียมวลรวมจากการขัดสีโดยวิธีลอสแองเจลลิส   
การทดสอบการบดอัดดิน  ความหนาแน6นของดินในสนาม  การทดสอบอัตราส6วนแรงแบกทานแบบแคลิฟอรKเนีย  
(ซีบีอารK)  การทดสอบแรงแบกทานของดิน  การทดสอบสมบัติของแอสฟ\ลทKซีเมนตKโดยความต:านทานการเจาะทะลุ 
การทดสอบความเหนียว การทดสอบมารKแชลลK 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 ปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร7าง (Structural Engineering Laboratory)       1(0-3-0) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 320 ทฤษฎีโครงสร7าง หรือ ได7รับความเห็นชอบ 
 จากอาจารย'ผู7รับผิดชอบหลักสูตร 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
พฤติกรรมโครงข:อแข็ง โครงข:อหมุน คานแบบต6อเนื่อง  เส:นอิทธิพลและสะพานโค:ง  การวัดการแอ6น

ตัวของคาน  การทดสอบเสมือนจริงของคานคอนกรีตเสริมเหล็ก คานไม: แผ6นพ้ืนคอนกรีตอัดแรง 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 การออกแบบเหล็กและไม7 (Steel and Timber Design)           3(2-3-4) 
     รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 320 ทฤษฎีโครงสร7าง 

รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
การออกแบบโครงสร:างเหล็กและไม:ภายใต:แรงโน:มถ6วงของโลก  ชิ้นส6วนรับแรงดึงและชิ้นส6วน 

รับแรงอัด  คาน  คานเสา  ชิ้นส6วนหน:าตัดประกอบ  คานเหล็กประกอบ  จุดต6อยึด  การออกแบบโดยวิธีเอเอสดี
และแอลอารKเอฟดี  การออกแบบโครงสร:างเหล็กภายใต:แรงลมและแรงแผ6นดินไหวเบ้ืองต:น  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 การจัดการและเทคนิคการก�อสร7าง               3(3-0-6) 
     (Construction Technique and Management)                    
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

หลักการเศรษฐศาสตรKวิศวกรรม  ระบบการดําเนินโครงการ  การจัดองคKกรบริหารโครงการ   
การเตรียมสถานที่ก6อสร:าง  การวางแผนโครงการ  เทคโนโลยีการก6อสร:างสมัยใหม6  เคร่ืองจักรท่ีใช:ในงานก6อสร:าง   
วิธีวิถีวิกฤติ (ซีพีเอ็ม)  การบริหารทรัพยากร  การวัดความก:าวหน:าของงาน  ความปลอดภัยในงานก6อสร:าง  ระบบ
คุณภาพ  กฎหมายที่เก่ียวข:อง 

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) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 341 กลศาสตร'ดิน 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
การสํารวจใต:ผิวดิน  กําลังแบกทานของฐานราก  วิเคราะหKการวิบัติของดินและแนวทางการแก:ไข 

ชนิดของฐานรากและการเลือกใช:  การออกแบบฐานรากแผ6และฐานรากวางบนเสาเข็ม การวิเคราะหKการทรุดตัว  
ป\ญหาจากแรงดันดิน โครงสร:างกันดินและเข็มพืด  การปรับปรุงดิน การออกแบบฐานรากแพและเคซอง  การขุด
ดินและคํ้ายันป�องกัน  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) 
รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 231 กลศาสตร'ของไหล 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
ระบบประปาและระบบน้ําเสีย  ปริมาณน้ําใช:และนํ้าท้ิงในชุมชน  คุณลักษณะของนํ้าและน้ําเสีย 

มาตรฐานคุณภาพนํ้าและนํ้าดื่ม  แหล6งน้ําผิวดินและใต:ดิน  ระบบท6อส6งน้ํา  ระบบท6อจ6ายน้ําและท6อน้ําทิ้งในชุมชน 
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 วิศวกรรมขนส�ง (Transportation Engineering)             3(3-0-6) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

การวางแผน ออกแบบและประเมินระบบขนส6ง  แบบจําลองการขนส6ง  การขนส6งทางนํ้า  การขนส6ง
ทางท6อ  การขนส6งทางบก  การขนส6งระบบราง  การขนส6งทางอากาศ  การออกแบบสําหรับคนเดินเท:า 

และผู:บกพร6องความสามารถ 
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) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
 สัมมนาในหัวข:อทางวิศวกรรมโยธา  การออกแบบทางวิศวกรรม การบริหารโครงการ การออกแบบ
แนวคิดและการพัฒนาข:อเสนอโครงการทางวิศวกรรมโยธา 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 กลุ�มวิชาฝHกประสบการณ'วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

2.3.1 กลุ�มวิชาฝHกประสบการณ'วิชาชีพ 
1305 390 การฝHกงาน (Practical Training)              1 หน�วยกิต 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

เงื่อนไขพิเศษ: สําหรับนักศึกษาชั้นป\ท่ี 3 
ฝ�กงานในสถานฝ�กงานไม6น:อยกว6า 40 วันทําการ หรือ 320 ชั่วโมงทําการ ส6งรายงานการฝ�กงาน 

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) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

เงื่อนไขพิเศษ: สําหรับนักศึกษาชั้นป\ท่ี 4 หรือมีจํานวนหน�วยกิตรวมไม�ต่ํากว�า 100 หน�วยกิต 
                               ท่ีสอบผ�านตามแผนการศึกษา 

หัวข:อโครงงานที่ได:รับความเห็นชอบจากอาจารยKที่ปรึกษา  การเตรียมข:อเสนอประกอบด:วย   
การทบทวนวรรณกรรมและแผนการทํางาน  การนําเสนอ  การดําเนินงานโครงงานและการรายงานความก:าวหน:า  
การสอบปากเปล6า  ผลท่ีได:จากการดําเนินโครงงานและแผนการดําเนินงานต6อไป  

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)                            
รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี  
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
เงื่อนไขพิเศษ: ต7องเป�นนักศึกษาชั้นป\ท่ี 4 ข้ึนไป 
การสร:างทักษะและประสบการณKการทํางานเปPนทีม  การออกแบบงานวิศวกรรมที่ซับซ:อนตามกฎหมาย 

มาตรฐานอุตสาหกรรม  ความเปPนไปได:  ภาพรวมขององคKประกอบ  การออกแบบและการใช:งานระบบโครงสร:าง
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) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 394 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
การทบทวนวรรณกรรม  การทดลอง  การเก็บข:อมูลและวิเคราะหK  การรายงานความก:าวหน:า 

ต6ออาจารยKท่ีปรึกษาโครงงาน  รายงานฉบับสมบูรณK  การสอบปากเปล6า   
Literature reviews;  experiment;  data collection and analysis;  progressive report to 

advisor;  final report;  oral examination 
 
 



 

2.3.2 กลุ�มสหกิจศึกษา 
1305 491 สหกิจศึกษา (Co-operative Education)                                              6 หน�วยกิต 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

 เงื่อนไขพิเศษ : ผ�านการอบรมเตรียมความพร7อมสหกิจศึกษา ไม�น7อยกว�า 30 ช่ัวโมง  
การปฐมนิเทศ  การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทางวิศวกรรมโยธา  การทําโครงงาน 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและแก:ไขป\ญหาของกระบวนการทํางาน ปฏิบัติต6อเนื่องกันไม6น:อยกว6า 4 เดือนหรือไม6น:อยกว6า  
16 สัปดาหK  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 กลุ�มวิชาชีพเลือก 
               2.4.1 กลุ�มวิชาวิศวกรรมโครงสร7าง 
1305 425 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Design)                   3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 323 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
หลักการ วิธีการและวัสดุที่ใช:ในการอัดแรง  การวิเคราะหKและออกแบบโดยวิธีอิลาสติกสําหรับคาน

คอนกรีตอัดแรงแบบง6าย  กําลังดัดและกําลังเฉือนของหน:าตัดคอนกรีตอัดแรง  ปริมาณสูญเสียของการอัดแรง          
การออกแบบสมอยึด  การโก6งตัวของคาน  คานเชิงประกอบ  พ้ืนและคานต6อเนื่อง 

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)     
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

ชนิดและการผลิตปูนซีเมนตKปอรKตแลนดK  ปฏิกิริยากับน้ําของปูนซีเมนตK  คุณสมบัติและการทดสอบ
ปูนซีเมนตKปอรKตแลนดK พอสโซลาน สารผสมเพ่ิม มวลรวม  การออกแบบส6วนผสมคอนกรีต  คอนกรีตสด  
คอนกรีตแข็งตัว  ชนิดและการใช:งานคอนกรีตพิเศษในงานก6อสร:าง คอนกรีตกําลังสูง คอนกรีตอัดแน6นด:วยตัวเอง 
คอนกรีตบดอัด คอนกรีตพรุน คอนกรีตผสมเส:นใย  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) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 323 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
ปรัชญาของการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  การวิเคราะหKสภาวะจํากัด  กําลังต:านทานแรงดัด           

แรงเฉือนและแรงบิด  ความสัมพันธKระหว6างแรงตามแกนและโมเมนตKดัด  ความสามารถในการใช:งาน  แบบจําลอง
ท6อนรับแรงอัดและท6อนรับแรงดึง  การออกแบบแผ6นพื้น  การออกแบบต:านแรงแผ6นดินไหว 

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 การวิเคราะห'โครงสร7างด7วยวิธีเมทริกซ' (Matrix Structural Analysis)                    3(2-3-4) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 321 การวิเคราะห'โครงสร7าง 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
ทฤษฎีพื้นฐานในการวิเคราะหKโครงสร:าง  การแบ6งประเภทของโครงสร:าง  การวิเคราะหKโครงสร:าง 

โดยวิธีเฟลกซิบิลิตี้เมทริกซKและวิธีสติฟเนสเมททริกซK  บทนําการใช:โปรแกรมคอมพิวเตอรKในการวิเคราะหKโครงสร:าง 
     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 โปรแกรมคอมพิวเตอร'ทางวิศวกรรมโครงสร7าง                         3(2-3-4) 
     (Computer Software in Structural Engineering) 
   รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1309 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร' 

 รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
 ทบทวนความรู:เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอรK  วิธีทางคอมพิวเตอรKในการวิเคราะหKโครงสร:าง  หลักการ 

วิธีการและข:อพึงระวังในการใช:โปรแกรมคอมพิวเตอรKสําหรับงานวิศวกรรมโครงสร:าง  โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีใช:
สําหรับการวิเคราะหKและออกแบบโครงสร:าง หลักการและการประยุกตKใช:โปรแกรมสําเร็จรูปต6าง ๆ ที่มีอยู6 
เปPนหลัก 

 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 หัวข7อเฉพาะทางวิศวกรรมโครงสร7าง              3(3-0-6) 
             (Special Topics in Structural Engineering) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

หัวข:อท่ีน6าสนใจในป\จจุบันเก่ียวกับวิทยาการใหม6 ๆ ด:านวิศวกรรมโครงสร:างที่จะเปPนประโยชนK 
ในการประกอบวิชาชีพ การวิจัยและการคิดนวัตกรรม 

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

 

          2.4.2 กลุ�มวิชาการจัดการงานก�อสร7าง 
1305 433 การประมาณราคาและรายการก�อสร7าง         3(3-0-6) 
              (Construction Cost Estimation and Specification)    
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

หลักการและวิธีประมาณราคา  การคํานวณปริมาณงานและวิเคราะหKราคา  ความผิดพลาด               
ความผันผวนและการควบคุม  รายการก6อสร:าง  การประมูลงานและประกวดราคา 

Principle and methods of cost estimation;  quantity calculation and cost analysis;  
errors, variations and control;  specification;  bidding and tendering 
 
1305 434 การจัดการงานก�อสร7างด7วยการสร7างแบบจําลองข7อมูลอาคาร         3(3-0-6) 
              (Construction Project Management with Building Information Modelling)               
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

หลักการแบบจําลองข:อมูลอาคาร (บิม)  การวางแผนและวิเคราะหKข:อมูล  การสร:างแบบจําลอง 
ข:อมูลอาคาร  การทํางานร6วมกันของโครงการ  การวัดคุณภาพแบบจําลองข:อมูลอาคาร  ข:อกําหนดมาตรฐาน 
แบบจําลองข:อมูลอาคาร 

Principle of Building Information Modelling (BIM);  data planning and analytic;  building 
of BIM;  project collaboration;  BIM quality measurement;  BIM standard 
 
1305 493 หัวข7อเฉพาะทางการจัดการงานก�อสร7าง                 3(3-0-6) 
              (Special Topics in Construction Management) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 



 

หัวข:อท่ีน6าสนใจในป\จจุบันเก่ียวกับวิทยาการใหม6 ๆ ด:านการจัดการงานก6อสร:างที่จะเปPนประโยชนK 
ในการประกอบวิชาชีพ การวิจัยและการคิดนวัตกรรม 

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

 

          2.4.3 กลุ�มวิชาวิศวกรรมขนส�ง 
1305 473 การออกแบบผิวจราจร (Pavement Design)                                       3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 371 วิศวกรรมทาง 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
หลักการของผิวทาง  ผิวจราจรในท6าอากาศยานรวมท้ังชนิดผิวจราจรและน้ําหนักล:อ  หน6วยแรงในผิว

จราจรแบบยืดหยุ6นและแบบแข็ง  คุณสมบัติของส6วนประกอบผิวจราจรของทางและท6าอากาศยาน  วิธีออกแบบ
ผิวจราจรแบบยืดหยุ6นและแบบแข็งสําหรับทางและท6าอากาศยาน  การระบายน้ําจากผิวทาง  วิธีก6อสร:าง 
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 การวางแผนด7านการขนส�ง (Transport Planning)             3(3-0-6) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

ป\ญหาและแนวโน:มด:านการขนส6ง  การพัฒนาอย6างยั่งยืนในการขนส6ง  วัตถุประสงคKของนโยบาย             
ด:านการขนส6ง  กระบวนการตัดสินใจในนโยบายด:านการขนส6ง  การกําหนดนโยบายด:านการขนส6ง  เคร่ืองมือ           
ของนโยบายด:านการขนส6ง  การจัดการความต:องการในการเดินทาง  การจัดการด:านการจราจร  การดําเนินการ
เก่ียวกับการขนส6งสาธารณะ  ยุทธศาสตรKการบูรณาการด:านการขนส6ง 

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 การจัดการโลจิสติกส'และห�วงโซ�อุปทาน              3(3-0-6) 

(Logistics and Supply Chain Management)     
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 



 

บทบาทของโลจิสติกสKในงานวิศวกรรมโยธา  โลจิสติกสKและโซ6อุปทาน  กิจกรรมของโลจิสติกสK            
การจัดซ้ือ  การจัดการสินค:าคงคลัง  การจัดการวัสดุ การผลิต  การกระจายสินค:าและการขนส6ง การจัดการ
คลังสินค:า  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกสK  

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) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

บทนําวิศวกรรมรถไฟและโครงสร:างพ้ืนฐานของรถไฟ  ผลกระทบของรถไฟต6อสังคมและสิ่งแวดล:อม 
การวางแนวเส:นทางรถไฟ  เรขาคณิตของราง  องคKประกอบของโครงสร:างส6วนบนและส6วนล6าง  การสับหลีก   
การวางแผนและความจุของรถไฟ  หัวลากและตู:ขบวน  ระบบจ6ายไฟฟ�าและระบบอาณัติสัญญาณควบคุม            
การก6อสร:าง ปฏิบัติการและบํารุงรักษาเส:นทางรถไฟ  เศรษฐศาสตรKและการเงินของการพัฒนารถไฟ 

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) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: 1305 371 วิศวกรรมทาง  
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

บทนําวิศวกรรมและการจัดการจราจร  องคKประกอบของระบบจราจร  ทฤษฎีการไหลของกระแส
จราจร  การสํารวจการจราจร  โครงข6ายการจราจร  การออกแบบและวิเคราะหKสัญญาณไฟจราจร   
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 หัวข7อเฉพาะทางวิศวกรรมขนส�ง                 3(3-0-6) 
              (Special Topics in Transportation Engineering) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

หัวข:อท่ีน6าสนใจในป\จจุบันเก่ียวกับวิทยาการใหม6 ๆ ด:านวิศวกรรมขนส6งท่ีจะเปPนประโยชนK 



 

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

benefit professional advancement, research and innovation 
 

      2.3.4 กลุ�มวิชาวิศวกรรมปฐพี 
1305 442 การทดสอบในสนามสําหรับงานวิศวกรรมธรณี             3(3-0-6) 
              (Field Testing for Geotechnical Engineering) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 341 กลศาสตร'ดิน และ 1305 342 ปฏิบัติการกลศาสตร'ดิน 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
พ้ืนฐานสําหรับการทดสอบในสนามและการทดสอบในสถานท่ีสําหรับงานวิศวกรรมธรณี  อุปกรณKทดสอบ  

การปรับเทียบ  ระบบการบันทึกข:อมูล  หลักการแปลผลข:อมูลและการปรับแก:  การเจาะสํารวจและการทดสอบ 
การเจาะหยั่งแบบมาตรฐาน (เอสพีที)  การทดสอบการเจาะหยั่งด:วยกรวยแบบไม6วัดแรงดันน้ํา (ซีพีที)  การทดสอบ
การเจาะหยั่งด:วยกรวยแบบวัดแรงดันน้ํา (ซีพีทียู)  การวัดสมบัติของดินโดยใช:อุปกรณKวัดความดันด:านข:าง (พีเอ็มที)  
การวัดแรงดันน้ําและการหาสัมประสิทธ์ิการซึมผ6านในสนาม (ดีเอ็มที)  การหากําลังรับแรงเฉือนโดยใช:ใบพัด  การวัด 
การเคลื่อนตัวของดิน  ผลของการถูกรบกวนของดินต6อการวัดผล  ผลของขนาดอุปกรณK  การประยุกตKใช:ข:อมูลจาก
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 งานก�อสร7างใต7ดิน (Underground Construction)                    3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 441 วิศวกรรมฐานราก  
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
การสํารวจข:อมูลธรณีสําหรับงานก6อสร:างใต:ดิน  อุโมงคKตื้น  อุโมงคKลึก  เคร่ืองเจาะอุโมงคK (ทีบีเอ็ม)               

การวิเคราะหKและออกแบบโครงสร:างกันดินสําหรับงานก6อสร:างใต:ดิน  เทคนิคการก6อสร:างอุโมงคK  เคร่ืองมือวัด
สําหรับงานอุโมงคK 

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 วิศวกรรมธรณีสิ่งแวดล7อม (Geoenvironmental Engineering)           3(3-0-6) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

ทรัพยากรดินและนํ้าใต:ดิน  แหล6งกําเนิดและชนิดของการปนเป��อนในดินและน้ําใต:ดิน  การเคลื่อนท่ี
ของสารปนเป��อนในตัวกลางพรุน  องคKประกอบของระบบเก็บกักกากของเสีย  หน:าท่ีและประเภทของวัสดุกันซึม
ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของสารปนเป��อน  วัสดุกันซึมและวัสดุกันซึมธรณีสังเคราะหK  การติดตามและปรับปรุง
คุณภาพของดินและแหล6งน้ําใต:ดิน  

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)   
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

การระบายน้ําในแนวดิ่ง  เสาเข็มดินซีเมนตK  การบดอัดดิน  การผสมที่ระดับลึก  การฉีดอัดนํ้าปูน  
การออกแบบโดยใช:วัสดุสังเคราะหKทางธรณีวิศวกรรม  การเสริมกําลังโดยใช:เส:นใย 

Vertical drain;  soil cement column;  soil compaction;  deep mixing;  cement jet 
grouting;  geosynthetic design;  fiber reinforcement 
1305 498 หัวข7อเฉพาะทางวิศวกรรมปฐพี                 3(3-0-6) 
              (Special Topics in Geotechnical Engineering) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

หัวข:อท่ีน6าสนใจในป\จจุบันเก่ียวกับวิทยาการใหม6 ๆ ด:านวิศวกรรมปฐพีที่จะเปPนประโยชนK 
ในการประกอบวิชาชีพ การวิจัยและการคิดนวัตกรรม 

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

 

      2.4.5 กลุ�มวิชาทรัพยากรนํ้า 
1305 454 วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า (Water Resource Engineering)                3(3-0-6) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 352 อุทกวิทยา 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 



 

การวางแผนโครงการ  การวิเคราะหKระบบลุ6มน้ําของแผนโครงการโดยการจําลอง  การออกแบบส6วน 
ประกอบโครงการ  การวิเคราะหKทางเศรษฐศาสตรK  การบริหารจัดการนํ้าระบบลุ6มน้ําโดยการจําลอง  เส:นโค:งเก็บ
กักของอ6างเก็บน้ํา  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 แบบจําลองในงานทรัพยากรนํ้าและการประยุกต'ใช7            3(3-0-6) 
             (Water Resources Modelling and Application) 

รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: 1305 352 อุทกวิทยา 
รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 
แบบจําลองคอมพิวเตอรKกับงานทรัพยากรน้ํา  หลักการจําลองทางอุทกวิทยา  การจําลองสภาพพื้นท่ี  

การจําลองสภาพทางชลศาสตรKของนํ้าในลํานํ้า  การจําลองสภาพทางชลศาสตรKของนํ้าใต:ดิน  การจําลองระบบท6อ
โครงข6าย  การทดสอบจําลองสภาพลุ6มนํ้า 

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

 
 
 
 

1305 499 หัวข7อเฉพาะทางวิศวกรรมแหล�งนํ้า (Special Topics in Water Engineering)             3(3-0-6) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

หัวข:อท่ีน6าสนใจในป\จจุบันเก่ียวกับวิทยาการใหม6 ๆ ด:านวิศวกรรมแหล6งน้ําที่จะเปPนประโยชนK 
ในการประกอบวิชาชีพ การวิจัยและการคิดนวัตกรรม 

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

 

      2.4.6 กลุ�มวิชาวิศวกรรมโยธาท่ัวไป 

 1305 413 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร'สําหรับวิศวกร                                3(2-3-4) 
      (Geographic Information System for Engineers) 
     รายวิชาท่ีต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
         รายวิชาท่ีต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

บทนําเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรK (จีไอเอส)  ระบบคอมพิวเตอรKสําหรับระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตรK  ซอฟตKแวรKสําหรับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรK  ฐานข:อมูลและการจัดการระบบฐานข:อมูล  



 

การเก็บรวบรวมข:อมูล การแก:ไขเปลี่ยนแปลงข:อมูล  การวิเคราะหKข:อมูล  การแสดงผลข:อมูลในเชิงภูมิศาสตรK
พร:อมคําอธิบายท่ีเก่ียวข:องเพ่ือวัตถุประสงคKต6าง 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) 
 รายวิชาที่ต7องเรียนมาก�อน: ไม�มี 
      รายวิชาที่ต7องเรียนควบคู�กัน: ไม�มี 

การพัฒนาศักยภาพทักษะวิชาชีพวิศวกรรมเพ่ือเตรียมความพร:อมในการทํางาน  การสื่อสาร 
ในการทํางานอย6างมีประสิทธิภาพสําหรับวิศวกร  การจัดการโครงงานและการบริหารทีมงาน  การสร:างนวัตกรรม
เชิงวิศวกรรม 

Engineering professional skill development for career preparation;  effective 
professional communication for engineers;  team and project management;  engineering 
innovation 
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15. องค'ประกอบเกี่ยวกับการฝHกประสบการณ'ภาคสนาม/การฝHกงาน หรือสหกิจศึกษา 
15.1 การฝHกประสบการณ'ภาคสนาม/การฝHกงาน  
     นักศึกษาจะต:องลงทะเบียนรายวิชา 1305 390 การฝ�กงาน (Practical Training) ในภาคการศึกษาปลาย 

ชั้นปNท่ี 3 โดยต:องผ6านการฝ�กงานในสถานประกอบการ ไม6น:อยกว6า 40 วันทําการ หรือ 320 ชั่วโมง  
การทํางานในสถานประกอบการของหน6วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน โรงงาน โดยจะต:องได:รับอนุมัติ 
จากอาจารยKผู:รับผิดชอบหลักสูตร นักศึกษาจะฝ�กงานภายใต:การกํากับดูแลของสถานประกอบการและคณะฯ  
และต:องส6งบันทึกรายงานการฝ�กงานเพ่ือประกอบการประเมินผลฝ�กงานตามกําหนด  

 1) มาตรฐานผลลัพธ'การเรียนรู7ของการฝHกประสบการณ'ภาคสนาม/การฝHกงาน:  
1.1) มีภาวะความเปPนผู:นําและผู:ตาม สามารถทํางานเปPนหมู6คณะ สามารถแก:ไขข:อขัดแย:ง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟ\งความคิดเห็นของผู::อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค6าและศักดิ์ศรี 
ของความเปPนมนุษยK 

1.2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู:ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข:าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต66ละสาขาตั้งแต66อดีตจนถึงป\จจุบัน 

1.3) สามารถวิเคราะหKKและแก:ไขป\ญหาด:วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตKใช:เคร่ืองมือ 
ที่เหมาะสม เช6น โปรแกรมคอมพิวเตอรK เปPนต:น 

1.4) สามารถใช:ความรู:และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตKแก:ไขป\ญหาในงานจริงได: 
1.5) มีความคิดอย6างมีวิจารณญาณที่ดี 
1.6) สามารถคิด วิเคราะหK และแก:ไขป\ญหาด:านวิศวกรรมได:อย6างมีระบบ รวมถึงการใช:ข:อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได:อย6างมีประสิทธิภาพ 
1.7) มีจินตนาการและความยืดหยุ6นในการปรับใช:องคKความรู:ท่ีเก่ียวข:องอย6างเหมาะสม  

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต6อยอดองคKความรู:จากเดิมได:อย6างสร:างสรรคK 
1.8) สามารถสื่อสารกับกลุ6มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษา 

ต6างประเทศได:อย6างมีประสิทธิภาพ สามารถใช:ความรู:ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต6อสังคมได:ในประเด็นที่เหมาะสม 
1.9) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู:ทั้งของตนเอง และสอดคล:อง 

กับทางวิชาชีพอย6างต6อเนื่อง 
1.10) แสดงบทบาท หน:าท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคล 

และงานกลุ6ม สามารถปรับตัวและทํางานร6วมกับผู:อ่ืนท้ังในฐานะผู:นําและผู:ตามได:อย6างมีประสิทธิภาพ  
สามารถวางตัวได:อย6างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

1.11) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด:านความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดล:อม 
ต6อสังคม 

1.12) สามารถใช:เคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ 
ในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข:องได: 

 2) ช�วงเวลา: ภาคการศึกษาฤดูร:อน ชั้นปNท่ี 3 
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 3) การจัดเวลาและตารางสอน: การจัดเวลาฝ�กประสบการณKภาคสนาม ไม6น:อยกว6า 40 วันทําการ 
หรือ 320 ชั่วโมง การทํางานของสถานประกอบการ  
         4) ความร�วมมือกับสถานประกอบการ: ไม6มี 

15.2 สหกิจศึกษา 
      นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 1305 491 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) โดยจะต:อง 
ผ6านอบรมการเตรียมความพร:อมสหกิจศึกษา (Pre co-operation Education) ภายใต:โครงการของภาควิชา
วิศวกรรมโยธา หรือหน6วยงานอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม6น:อยกว6า 30 ชั่วโมง จึงจะสามารถ
ลงทะเบียนเรียนวิชาน้ีได: นักศึกษาจะเข:าฝ�กปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในตําแหน6งผู:ช6วยวิศวกรหรือตําแหน6ง 
อ่ืน ๆ ที่ใกล:เคียงในหน6วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชน โดยจะต:องได:รับอนุมัติจากภาควิชาฯ 
นักศึกษาจะฝ�กปฏิบัติงานสหกิจศึกษาภายใต:การกํากับดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงท่ีได:รับการแต6งตั้งจากสถาน
ประกอบการ และภายใต:การดูแลของอาจารยKท่ีปรึกษาที่ได:รับการแต6งตั้งจากภาควิชาฯ เปPนระยะเวลา  
ไม6น:อยกว6า 4 เดือนหรือไม6น:อยกว6า 16 สัปดาหKของเวลาทําการติดต6อกันโดยลักษณะของงานที่ได:รับมอบหมาย
อาจจะเปPนการทําโครงงาน หรือปฏิบัติงานเสมือนเปPนพนักงานคนหนึ่งของสถานประกอบการ ในช6วงฝ�กปฏิบัติ
สหกิจอาจารยKที่ปรึกษาจะเข:าไปนิเทศนKนักศึกษา อย6างน:อย 1 คร้ัง นักศึกษาต:องส6งบันทึกรายงานการฝ�ก
ปฏิบัติสหกิจศึกษา เพ่ือประกอบการประเมินผลปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามกําหนดและนักศึกษาต:องทําการ
นําเสนอผลการฝ�กปฏิบัติงานสหกิจศึกษาต6อคณาจารยKสถานประกอบการและภาควิชาฯ โดยภาควิชาฯ จะ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาร6วมกับสถานประกอบการ นักศึกษา 
จะได:รับผลการเรียนเปPนเกรด 

1) มาตรฐานผลลัพธ'การเรียนรู7ของสหกิจศึกษา:  
1.1) เข:าใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทยตระหนักในคุณค6าของระบบคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ 

และซ่ือสัตยKสุจริต 
1.2) มีวินัย ตรงต6อเวลา รับผิดชอบต6อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข:อบังคับต6าง ๆ ของ

องคKกรและสังคม 
1.3) มีภาวะความเปPนผู:นําและผู:ตาม สามารถทํางานเปPนหมู6คณะ สามารถแก:ไขข:อขัดแย:ง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟ\งความคิดเห็นของผู::อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค6าและศักดิ์ศรีของความ
เปPนมนุษยK 

1.4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู:ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข:าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต66ละสาขาตั้งแต66อดีตจนถึงป\จจุบัน 

1.5) สามารถวิเคราะหKKและแก:ไขป\ญหาด:วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตKใช:เคร่ืองมือ 

ที่เหมาะสม เช6น โปรแกรมคอมพิวเตอรK เปPนต:น 

1.6) สามารถใช:ความรู:และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตKแก:ไขป\ญหาในงานจริงได: 
1.7) มีความคิดอย6างมีวิจารณญาณที่ดี 
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1.8) สามารถคิด วิเคราะหK และแก:ไขป\ญหาด:านวิศวกรรมได:อย6างมีระบบ รวมถึงการใช:ข:อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได:อย6างมีประสิทธิภาพ 

1.9) มีจินตนาการและความยืดหยุ6นในการปรับใช:องคKความรู:ท่ีเก่ียวข:องอย6างเหมาะสม  
ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต6อยอดองคKความรู:จากเดิมได:อย6างสร:างสรรคK 

1.10) สามารถสื่อสารกับกลุ6มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย 

และภาษาต6างประเทศได:อย6างมีประสิทธิภาพ สามารถใช:ความรู:ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต6อสังคมได: 
ในประเด็นที่เหมาะสม 

1.11) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู:ทั้งของตนเอง และสอดคล:อง 
กับทางวิชาชีพอย6างต6อเนื่อง 

1.12) แสดงบทบาท หน:าท่ี และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคล 
และงานกลุ6ม สามารถปรับตัวและทํางานร6วมกับผู:อ่ืนท้ังในฐานะผู:นําและผู:ตามได:อย6างมีประสิทธิภาพ  
สามารถวางตัวได:อย6างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

1.13) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด:านความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดล:อมต6อ
สังคม 

1.14) สามารถประยุกตKใช:เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได:อย6างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ 

1.15) สามารถใช:เคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ 
ในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข:องได: 
  2) ช�วงเวลา: ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปNที่ 4 

 3) การจัดเวลาและตารางสอน: จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ไม6น:อยกว6า 4 เดือน 
หรือ 16 สัปดาหK 

4) ความร�วมมือกับสถานประกอบการ: ไม6มี  
 
16. ข7อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

รายวิชา 1305 394 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 (Civil Engineering Project I)     
16.1 คําอธิบายโดยย�อ: 

  โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 เปPนการทําเค:าโครงงาน ซ่ึงประกอบด:วย ท่ีมา วัตถุประสงคK ขอบเขต 
ผลงานที่เก่ียวข:อง วิธีการและแผนงานศึกษาของโครงงานทางด:านวิศวกรรมโยธาท่ีน6าสนใจ และได:รับ 
ความเห็นชอบของอาจารยKท่ีปรึกษา นักศึกษาจะต:องนําเสนอเค:าโครงงานให:คณะกรรมการประเมินผล 
โดยการสอบเค:าโครงปริญญานิพนธK 

16.2 มาตรฐานผลลัพธ'การเรียนรู7:     
1) มีภาวะความเปPนผู:นําและผู:ตาม สามารถทํางานเปPนหมู6คณะ สามารถแก:ไขข:อขัดแย:งตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟ\งความคิดเห็นของผู::อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค6าและศักดิ์ศรีของความเปPนมนุษยK 
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2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู:ประกอบวิชาชีพ รวมถึง
เข:าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต66ละสาขาตั้งแต66อดีตจนถึงป\จจุบัน 

3) สามารถบูรณาการความรู:ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู:ในศาสตรKอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข:อง 
4) สามารถวิเคราะหKKและแก:ไขป\ญหาด:วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตKใช:เคร่ืองมือ 

ที่เหมาะสม เช6น โปรแกรมคอมพิวเตอรK เปPนต:น 
5) สามารถใช:ความรู:และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตKแก:ไขป\ญหาในงานจริงได: 
6) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหKและสรุปประเด็นป\ญหาและความต:องการ 
7) สามารถคิด วิเคราะหK และแก:ไขป\ญหาด:านวิศวกรรมได:อย6างมีระบบ รวมถึงการใช:ข:อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานได:อย6างมีประสิทธิภาพ 
8) มีจินตนาการและความยืดหยุ6นในการปรับใช:องคKความรู:ท่ีเก่ียวข:องอย6างเหมาะสม  

ในการพัฒนานวัตกรรมหรือต6อยอดองคKความรู:จากเดิมได:อย6างสร:างสรรคK 
9) สามารถเปPนผู:ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก:ไขสถานการณKเชิงสร:างสรรคKท้ังส6วนตัวและส6วนรวม 

พร:อมทั้งแสดงจุดยืนอย6างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ6ม รวมทั้งให:ความช6วยเหลือและอํานวยความสะดวก 
ในการแก:ไขป\ญหาสถานการณKต6าง ๆ 

10) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู:ทั้งของตนเองและสอดคล:อง 
กับทางวิชาชีพอย6างต6อเนื่อง 

11) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด:านความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดล:อม 
ต6อสังคม 

12) มีทักษะในการส่ือสารข:อมูลท้ังทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช:สัญลักษณK 
13) สามารถใช:เคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพ 

ในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข:องได: 
    16.3 ช�วงเวลา: ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปNที่ 3  
 16.4 จํานวนหน�วยกิต: 1 หน6วยกิต  
 
    16.5 การเตรียมการ:  

1) อาจารยKท่ีปรึกษาให:คําแนะนํานักศึกษา โดยให:นักศึกษาเปPนผู:เลือกอาจารยKท่ีปรึกษาและหัวข:อท่ี
นักศึกษาสนใจ 

2) อาจารยKท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาการให:คําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนักศึกษา 
3) อาจารยKผู:รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยKประจําวิชา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณKสิ่งอํานวย 

ความสะดวกในการทําโครงงาน เช6น คอมพิวเตอรK เคร่ืองมือ อุปกรณK สารเคมี เปPนต:น 
     16.6 กระบวนการประเมินผล:  

1) ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารยKประจําวิชาและอาจารยKท่ีปรึกษา 
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2) ประเมินความก:าวหน:าในระหว6างการทําโครงงานโดยอาจารยKท่ีปรึกษา/อาจารยKประจําวิชา/อาจารยK
อ่ืน อย6างน:อย 3 คน จากการสังเกตและการรายงานด:วยวาจา 

3) ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานท่ีเกิดในแต6ละ
ข้ันตอนและรายงานโดยอาจารยKท่ีปรึกษา 

 
 รายวิชา 1305 495 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 (Civil Engineering Project II)    

16.1 คําอธิบายโดยย�อ: 
  โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 เปPนการดําเนินการศึกษาโครงงานตามท่ีเสนอในโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 
นักศึกษาจะต:องส6งปริญญานิพนธK และสอบปากเปล6าต6อคณะกรรมการประเมินผลการสอบปริญญานิพนธK 

16.2 มาตรฐานผลลัพธ'การเรียนรู7:     
1) มีภาวะความเปPนผู:นําและผู:ตาม สามารถทํางานเปPนหมู6คณะ สามารถแก:ไขข:อขัดแย:งตามลําดับ

ความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟ\งความคิดเห็นของผู::อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค6าและศักดิ์ศรีของความเปPน
มนุษยK 

2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู:ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข:าใจ
ถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต66ละสาขาตั้งแต66อดีตจนถึงป\จจุบัน 

3) สามารถบูรณาการความรู:ในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรู:ในศาสตรKอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข:อง 
4) สามารถวิเคราะหKKและแก:ไขป\ญหาด:วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตKใช:เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม 

เช6น โปรแกรมคอมพิวเตอรK เปPนต:น 
5) สามารถใช:ความรู:และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตKแก:ไขป\ญหาในงานจริงได: 
6) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหKและสรุปประเด็นป\ญหาและความต:องการ 
7) สามารถคิด วิเคราะหK และแก:ไขป\ญหาด:านวิศวกรรมได:อย6างมีระบบ รวมถึงการใช:ข:อมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการทํางานได:อย6างมีประสิทธิภาพ 
8) มีจินตนาการและความยืดหยุ6นในการปรับใช:องคKความรู:ท่ีเก่ียวข:องอย6างเหมาะสมในการพัฒนา

นวัตกรรมหรือต6อยอดองคKความรู:จากเดิมได:อย6างสร:างสรรคK 
9) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู:ทั้งของตนเองและสอดคล:องกับทางวิชาชีพ

อย6างต6อเน่ือง 
10) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบด:านความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดล:อมต6อสังคม 
11) มีทักษะในการสื่อสารข:อมูลทั้งทางการพูด การเขียนและการสื่อความหมายโดยใช:สัญลักษณK 
12) สามารถใช:เคร่ืองมือการคํานวณและเคร่ืองมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพ 

ในสาขาวิศวกรรมที่เก่ียวข:องได: 
    16.3 ช�วงเวลา: ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปNที่ 4  
 16.4 จํานวนหน�วยกิต: 1 หน6วยกิต  
 16.5 การเตรียมการ:  
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1) อาจารยKท่ีปรึกษาให:คําแนะนํานักศึกษา โดยให:นักศึกษาเปPนผู:เลือกอาจารยKท่ีปรึกษาและหัวข:อท่ี
นักศึกษาสนใจ 

2) อาจารยKท่ีปรึกษาจัดตารางเวลาการให:คําปรึกษาและการติดตามการทํางานของนักศึกษา 
3) อาจารยKผู:รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยKประจําวิชา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณKสิ่งอํานวยความสะดวกใน

การทําโครงงาน เช6น คอมพิวเตอรK เคร่ืองมือ อุปกรณK สารเคมี เปPนต:น 
     16.6 กระบวนการประเมินผล:  

1) ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารยKประจําวิชาและอาจารยKท่ีปรึกษา 

2) ประเมินความก:าวหน:าในระหว6างการทําโครงงานโดยอาจารยKท่ีปรึกษา/อาจารยKประจําวิชา/อาจารยK
อ่ืน อย6างน:อย 3 คน จากการสังเกตและการรายงานด:วยวาจา 

3) ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการทํางาน ผลงานท่ีเกิดในแต6ละ
ข้ันตอนและรายงานโดยอาจารยKท่ีปรึกษา 

4) ประเมินความรู:ความเข:าใจของนักศึกษา โดยการสังเกตจากเอกสารประกอบการนําเสนอรายงานและ
การตอบคําถาม 










































