รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
หลักสูตรใหม พ.ศ.2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาวิทยาเขตกําแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร .......................................
ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อยอ
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
ชื่อเต็ม
Bachelor of Engineering (Civil Engineering)
ชื่อยอ
B.Eng. (Civil Engineering)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 1
50 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1รูปแบบ
- หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป (ทางวิชาการ)
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ. 1) ระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร
5.2ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.3
การรับเขาศึกษา
รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ
5.4
ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5
การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตร
- หลักสูตรใหม กําหนดเปดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
(ทดแทนหลักสูตรเดิมที่ใชรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา)
การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในการประชุมครั้งที่
.....7/2560...... เมื่อวันที่....3...เดือน...กรกฏาคม..... พ.ศ. ....2560....
- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการประชุมครั้งที่.....
.....6/2560...... เมื่อวันที่....31..เดือน...กรกฎาคม..... พ.ศ. ... 2560....
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ป
พ.ศ.2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. วิศวกรโยธา
2. นักวิชาการหรือนักวิจัย
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
ทางวิชาการ

1

3101501977699

สําเร็จการศึกษาจาก

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษา

ผูชวย
ศาสตราจารย

นายกมล อมรฟา

D.Eng.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.
Ph.D.

Geotechnical and Geoenvironmental
Engineering
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
Civil and Environmental Engineering

M.Eng.
วศ.บ.
Ph.D.
M.Eng.
วศ.บ.
วศ.ม.
วศ.บ.

Structural Engineering
วิศวกรรมชลประทาน
Engineering
Infrastructure Engineering
วิศวกรรมชลประทาน
วิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมชลประทาน

2930300001949

อาจารย

นายกฤษณะ จันทรโชติ

3

3700200028268

ผูชวย
ศาสตราจารย

นายนันทวัฒน ขมหวาน

3

2

4

3160100898495

อาจารย

นางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ

5

3719900111051

อาจารย

นายบรรพต กุลสุวรรณ

สาขาวิชา

สถาบัน
Asian Institute of Technology

ป พ.ศ.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
The University of New South Wales,
Australia
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Kyoto University, Japan
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2545
2540
2551
2549
2548

2555

2542
2539
2555
2547
2542
2548
2542

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน คณะวิศวกรรมศาสตรกําแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ขึ้นอยูกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 2 (พ.ศ.25 60–2564) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด รวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็วของวิศวกรรมโยธา องคความรูและ
เทคโนโลยี สรางความเปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคาม จึงจําเปนตอง
เตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปนระบบ ทั้ง
การพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุดแข็งใน
สังคมไทยกับเปาหมายยุทธศาสตร กระทรวงศึกษาธิการ และแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่เนนการ
พัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งตองใชบุคลากรทางวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก อันสอดคลองกับพันธกิจ
ของคณะวิศวกรรมศาสตรกําแพงแสน
11.2
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาทางอุตสาหกรรมและความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และทางดานวิศวกรรม
โยธามีความเกี่ยวของโดยตรงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชุมชน และประเทศชาติ
อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นในการผลิตบุคลากรทางดานวิศวกรรมโยธาที่ดีนั้น นอกจากจะเนนการผลิตบุคลากร
ที่มีคุณภาพและมีความชํานาญทักษะในเชิงวิศวกรรมโยธาแลว ยังคงมีความจําเปนตองปลูกฝงจิตสํานึก
ทางดาน สิ่งแวดลอม สภาพสังคม ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมดวย เพื่อใหเกิดวิศวกรโยธาที่ดี
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและ
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโยธา ที่มีความพรอม
ที่จะปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐและภาคเอกชน มีความสามารถในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีความสามารถในการปรับตัวเรียนรูเทคโนโลยีใหม เพื่อประยุกตใชกับองคกร และมีคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ โดยหลักสูตรมีการปรับปรุงอยางสม่ําเสมอเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและเพื่อเปนที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้หลักสูตรตองมีการพัฒนาเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประเทศชาติทางดานกําลังคน และความรูความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับวิศวกรรมโยธาใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาหลักสูตรไดเปนไปตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่เนนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญ ใน
สาขาวิชาที่ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปนประโยชนแกสังคม และเปนบัณฑิตที่มีจริยธรรมดี
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1
หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปดสอนโดยคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรคณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร
- กลุมวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร เปดสอนโดย
คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร
-กลุมวิชาพื้นฐานทางดานวิศวกรรม เปดสอนโดยภาควิชาตางๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร
กําแพงแสน
13.2
หมวดวิชา/กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนให คณะ/ภาควิชาหลักสูตรอื่น
ไมมี
13.3

การบริหารจัดการ
กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของภาควิชา ประสานงานกับอาจารยผูแทนจากภาควิชา
และคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวของหรือที่ใหบริการการสอนวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา มุงเนนสรางบัณฑิตใหมีความรู ความเชี่ยวชาญ
ทางดานวิศวกรรมโยธาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถ กาวตามทันการพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
โยธา เพื่อนําไปประยุกตใชงานไดอยางเหมาะสม มีความใฝรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวิจารณญาณ มีทักษะ
ในการทํางานเปนหมูคณะ สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ตระหนักถึงความรับผิดชอบ เพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคมและประเทศชาติ
1.2 ความสําคัญ
เนื่องจากประเทศไทยในปจจุบันมีการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว ทําให
อุตสาหกรรมการกอสรางมีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาขึ้นเชนกัน ไมวาจะเปนขั้นตอนการออกแบบ การวางแผน
การกอสราง การบํารุงรักษา ซึ่งลวนแลวจะมีความเกี่ยวของกับงานทางดานวิศวกรรมโยธาทั้งสิ้น ดังนั้นสิ่ง
สําคัญประการหนึ่งที่จะตองมีการพัฒนาใหควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว คือการเตรียมความพรอม
สําหรับวิศวกรโยธา ใหสามารถใชองคความรูพื้นฐาน นําไปประยุกตใชกับงาน พรอมกับสรางนวัตกรรมให
กาวหนาตอบสนองตอความตองการในอนาคต ควบคูไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกรับผิดชอบ
ตอสังคม
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูและความสามารถทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ อันเปนการตอบสนองความ
ตองการบุคลากรทางดานวิศวกรรมโยธา โดยสามารถนําความรูดานตางๆ ของหลักสูตรไปประยุกตใชในการ
ทํางานรับใชประเทศชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถสงเสริมและพัฒนางานวิจัยที่จะนําไปสูจุดมุงหมายของการพึ่งพาตนเองได
ในทางวิศวกรรมโยธา สามารถถายทอดและแลกเปลี่ยนความรูที่เหมาะสมกับงาน เพื่อสงเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมของประเทศใหพรอมที่จะแขงขันนานาชาติ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความอดทน สูงาน มีความรอบรูทางวิชาการ เพียบพรอมไปดวย
คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอสวนรวม และมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับ
สังคมและสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี มีความสามารถในการทํางานเปนหมูคณะ และสามารถบูรณาการความรู
ทางดานวิศวกรรมโยธา รวมกับศาสตรอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศตอไป
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
ภาควิชาฯ มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง หลักสูตรและกรรมวิธีในการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
ดังนี้
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แผนการพัฒนา
/เปลี่ยนแปลง
พัฒนากระบวนการสอน
อยางตอเนื่อง

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- การพัฒนาบุคลากรดานการสอน
- การพัฒนาการเรียน-การสอน
ภาคปฏิบัติ
- การพัฒนาบุคลากรสนับสนุนการสอน
- การพัฒนากลยุทธในการสอน
พัฒนาคุณภาพของหลักสูตร - ประเมินหลักสูตรโดยหนวยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
ที่ศิษยเกาทํางาน
- ประเมินคุณภาพหลักสูตรโดยบัณฑิต
จบใหม
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร

ปรับปรุงหลักสูตรอยาง
นอยทุก ๆ 5 ป ใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวาที่
สกอ. กําหนด

พัฒนางานบริการวิชาการ

- บุคลากรดานการสอนทุกคนตอง
ไดรับการพัฒนาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละ 1 ครั้ง
- จัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุและ
ครุภัณฑไมนอยกวา 1 ชิ้น/ป
- ผลประเมินความพึงพอใจในการใช
บัณฑิต โดยจัดทําทุกรอบระยะเวลา
การปรับปรุงหลักสูตร
- จัดใหมีการประเมินคุณภาพหลักสูตร
โดยบัณฑิตจบใหม 1 ครั้ง/ป
- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
ทุกรอบระยะเวลาการปรับปรุง
หลักสูตร โดยใชขอมูลจากบัณฑิต
บุคคลผูใชบัณฑิต และหลักสูตร
ตางประเทศ
- พัฒนาหลักสูตรโดยการทําวิจัยสถาบัน - เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
- ติดตามและประเมินหลักสูตรอยาง - รายงานผลการประเมินหลักสูตร

สม่ําเสมอ

- สรางหนวยงานปฏิบัติการและ
หนวยงานวิจัย เพื่อเปนองคความรู
และสรางประสบการณใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด
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- จัดทําแผนพัฒนางานวิจัย/บริการวิชาการ
ทุกรอบระยะเวลาการปรับปรุง
หลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1
ระบบ
เปนระบบทวิภาค
1.2
ไมมี

การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคปกติวัน-เวลาราชการ
ภาคพิเศษวัน-นอกเวลาราชการวันจันทร-วันศุกร เวลา 12.00-20.00 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม -เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน
กุมภาพันธ -เดือนพฤษภาคม
2.2
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ไมมี

วาดวยการศึกษา

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
ไมมี
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ระดับ ปริญญาตรี

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ภาคปกติ
ปการศึกษา ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
รวม
2560
55
55
2561
55
55
110
2562
55
55
55
165
2563
55
55
55
55
220
2564
55
55
55
55
220
ภาคพิเศษ
ปการศึกษา ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
รวม
2560
45
45
2561
45
45
90
2562
45
45
45
135
2563
45
45
45
45
180
2564
45
45
45
45
180

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาตลอด
หลักสูตรปละ 55 คน เริ่มจบปการศึกษา
2564

จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะจบการศึกษา
คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาตลอด
หลักสูตรปละ 45 คน เริ่มจบปการศึกษา
2564

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย:บาท)
ภาคปกติ
หมวดเงินรายรับ
1. งบประมาณแผนดิน
2 เงินรายไดมหาวิทยาลัย
(คาหนวยกิตและคาบํารุง
การศึกษา)
3. เงินจัดสรรผลประโยชน
จากหลักสูตรภาคพิเศษ
รวมเงินรายรับ

ปงบประมาณ พ.ศ.
2560
2561
2562
2563
2,090,000 4,180,000 6,270,000 8,360,000

2564
8,360,000

618,000

1,236,000 1,854,000

2,472,000

2,472,000

100,000

200,000

400,000

400,000

300,000

2,808,000 5,616,000 8,424,000 11,232,000 11,232,000
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ภาคพิเศษ
หมวดเงินรายรับ
1. คาธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจาย
รวมเงินรายรับ

2560

ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563

2,943,000 5,886,000 8,829,000 11,772,000 11,772,000
2,943,000 5,886,000 8,829,000 11,772,000 11,772,000

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย:บาท)
ภาคปกติ
รายการ
ก. งบดําเนินการ
1. คาตอบแทน
2. คาใชสอย
3. คาวัสดุ
4. คาสาธารณูปโภค
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ค. งบอุดหนุน
เงินอุดหนุน
ง. รายจายอื่นๆ
รายจายอื่น
รวม
จํานวนนิสิต
คาใชจายตอหัวนิสิต

2564

2560

2561

ปงบประมาณ
2562

253,750
60,000
30,000
60,000

507,500
120,000
60,000
120,000

761,250
180,000
90,000
180,000

1,015,000 1,015,000
240,000 240,000
120,000 120,000
240,000 240,000

600,000

600,000

600,000

600,000

600,000

157,500

315,000

472,500

630,000

630,000

178,000 356,000
1,339,250 2,078,500
55
110
24,350
18,895
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2563

2564

534,000 712,000 712,000
2,817,750 3,557,000 3,557,000
165
220
220
17,077
16,168
16,168

ภาคพิเศษ
รายการ
ก. งบดําเนินการ
1. เงินโอนคาบํารุงการศึกษา
2. คาโอนหนวยกิตจัดสรร
รายไดในสํานักงานอธิการบดี
ของวิทยาเขต
3. คาใชจายบุคลากร
4. คาตอบแทน
5. คาใชสอย
6. คาวัสดุ
7. คาสาธารณูปโภค
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
ค. งบอุดหนุน
เงินอุดหนุน
ง. รายจายอื่นๆ
รายจายอื่น
รวม
จํานวนนิสิต
คาใชจายตอหัวนิสิต

2560

2561

ปงบประมาณ
2562
2563

2564

1,323,000 2,646,000 3,969,000 5,292,000

5,292,000

180,000

360,000

720,000

720,000

370,000
687,500
125,000
18,750
20,000

384,800 400,192 416,200
1,375,000 2,062,500 2,750,000
250,000 375,000 500,000
37,500
56,250
75,000
20,000
20,000
20,000

432,848
2,750,000
500,000
75,000
20,000

75,000

150,000

225,000

300,000

300,000

10,000

20,000

30,000

40,000

40,000

540,000

10,000
20,000
30,000
40,000
40,000
2,819,250 5,263,300 7,707,942 10,153,200 10,169,848
45
90
135
180
180
62,650
58,481
57,096
56,407
56,499

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียนและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
เปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1
หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
3.1.2

150 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
- กลุมสาระอยูดีมีสุข
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
- กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
- กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
13 หนวยกิต
- กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไมนอยกวา
5 หนวยกิต
- กลุมสาระสุนทรียศาสตร ไมนอยกวา
3 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
- วิชาเฉพาะพื้นฐาน
- กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
- กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
- วิชาเฉพาะดาน
- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม
- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

114 หนวยกิต
33 หนวยกิต
21 หนวยกิต
12 หนวยกิต
ไมนอยกวา
81
หนวยกิต
66
หนวยกิต
ไมนอยกวา
15
หนวยกิต

ไมนอยกวา 6 หนวยกิต

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
-กลุมสาระอยูดีมีสุข
01175
xxx

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต
ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
กิจกรรมพลศึกษา
1(0-2-1)
(Physical Education Activities)
และใหนิสิตเลือกเรียนอีกไมนอยกวา 5 หนวยกิตจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุมสาระอยูดีมีสุข
-กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
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-กลุมสาระภาษากับการสื่อสาร
13 หนวยกิต
01999021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai Language for Communication)
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
9( -- )
(English)
วิชา
สารสนเทศ/คอมพิวเตอร
1( - - )
-กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ไมนอยกวา 5 หนวยกิต
01999111
ศาสตรแหงแผนดิน
2(2-0-4)
(Knowledge of the Land)
และใหนิสิตเลือกเรียน
อีก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
-กลุมสาระสุนทรียศาสตร
ไมนอยกวา 3 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนไมนอยกวา
3 หนวยกิต จากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุม
สาระสุนทรียศาสตร
2) หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาเฉพาะพื้นฐาน
01403114

ไมนอยกวา
114
33 หนวยกิต

หนวยกิต

- กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
21 หนวยกิต
ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
(Laboratory in Fundamental of General Chemistry)
01403117
หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(Fundamental of General Chemistry)
01417167
คณิตศาสตรวิศวกรรม I
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
01417168
คณิตศาสตรวิศวกรรม II
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
01417267
คณิตศาสตรวิศวกรรม III
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
01420111
ฟสิกสทั่วไป I
3(3-0-6)
(General Physics I)
01420112
ฟสิกสทั่วไป II
3(3-0-6)
(General Physics II)
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01420113
01420114

ปฏิบัติการฟสิกส I
(Laboratory in Physics I)
ปฏิบัติการฟสิกส II
(Laboratory in Physics II)

- กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
01204111
คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
(Computers and Programming)
01208111
การเขียนแบบวิศวกรรม
(Engineering Drawing)
01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I
(Engineering Mechanics I)
01213211
วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร
(Materials Science for Engineers)
- วิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
- กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม
01203211
การสํารวจ
(Surveying)
01203212
การฝกงานสํารวจ
(Survey Camp)
01203221 กลศาสตรของวัสดุ
I
(Mechanics of Materials I)
01203222
การวิเคราะหโครงสราง I
(Structural Analysis I)
01203223
กลศาสตรของวัสดุ II
(Mechanics of Materials II)
01203224
คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมโยธา
(Applied Mathematics for Civil Engineering)
01203231
คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
(Concrete and Engineering Materials)
01203251
ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
(Engineering Geology)
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1(0-3-2)
1(0-3-2)
12
หนวยกิต
3(2-3-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
81
หนวยกิต
66 หนวยกิต
3(2-3-6)
1
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
3(3-0-6)

01203322

01

012

(
(

(

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
1(0-3-2)
(Civil Engineering Materials Testing Laboratory)
01203323
การวิเคราะหโครงสราง II
3(3-0-6)
(Structural Analysis II)
01203331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-8)
(Reinforced Concrete Design)
203333
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
4(3-3-8)
(Design of Timber and Steel Structures)
01203352
ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
01203353
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-2)
(Soil Mechanics Laboratory)
01203354
การออกแบบฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Design)
03361
วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
3(3-0-6)
(Construction Engineering and Management)
01203371
วิศวกรรมขนสง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
01203381
การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา
1(0-3-2)
Computer Applications in Civil Engineering)
01203399
การฝกงาน 1
Internship)
01203471
วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
01203495
การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(0-3-2)
(Civil Engineering Project Preparation)
01203497
สัมมนา
1
(Seminar)
01203499
โครงงานวิศวกรรมโยธา
2(0-6-3)
(Civil Engineering Project)
01204112
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกร 1(0-2-1)
Information Technology for Engineers)
01209211
กลศาสตรของของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
01209242
อุทกวิทยาสําหรับวิศวกรรมโยธา
2(2-0-4)
(Hydrology for Civil Engineering)
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01209212
01209423

ปฏิบัติการกลศาสตรของของไหล
(Fluid Mechanics Laboratory)
วิศวกรรมชลศาสตร
(Hydraulic Engineering)

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

- กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม ไมนอยกวา 15 หนวยกิต
ใหนิสิตเลือกเรียนกลุมวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายกลุม จํานวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต จาก
รายวิชาตอไปนี้
กลุมวิชาวิศวกรรมสํารวจ
01203311
เทคโนโลยีการสํารวจทางวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Surveying Technology)
01203312
การสํารวจดวยภาพถาย
3(2-3-6)
(Photogrammetry)
01203411
การแปลภาพถายทางอากาศ
3(2-3-6)
(Aerial Photography Interpretation)
01203415 การสํารวจขอมูลระยะไกลสําหรับวิศวกร
3(2-3-6)
(Remote Sensing for Engineers)
01203416
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับวิศวกร
3(2-3-6)
(Geographic Information Systems for Engineers)
01203417
การสํารวจดวยดาวเทียมสําหรับวิศวกร
3(2-3-6)
(Satellite Surveying for Engineers)
01203490
สหกิจศึกษา
6
(Co-operative Education)
01203496
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
1-3
(Selected Topics in Civil Engineering)
กลุมวิชาวิศวกรรมโครงสราง
01203421
การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโครงสราง 3(2-3-6)
(Computer Applications in Structural Engineering)
01203422
ความเสียหายของโครงสรางและการฟนฟูสภาพ 3(3-0-6)
(Structural Damage and Rehabilitation)
01203431
การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
01203432
การออกแบบโครงสรางสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Structural Design)
01203433
การออกแบบโครงสรางอาคาร
3(2-3-6)
(Building Structural Design)
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01203434
01203490
01203496

เทคโนโลยีของเหล็กโครงสราง
(Structural Steel Technology)
สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
(Selected Topics in Civil Engineering)

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

กลุมวิชาวิศวกรรมปฐพี
01203451
การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางดิน
3(3-0-6)
(Analysis and Design of Earth Structures)
01203452
การสํารวจดินทางวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Soil Exploration)
01203453
หลักการธรณีกลศาสตร
3(3-0-6)
(Principles of Geomechanics)
01203454
การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมปฐพี
3(2-3-6)
(Computer Applications in Geotechnical Engineering)
01203455
หลักการกลศาสตรของหินและงานอุโมงค
3(2-3-6)
(Principles of Rock Mechanics and Tunneling)
01203456
วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Geo-environmental Engineering)
01203490
สหกิจศึกษา
6
(Co-operative Education)
01203496
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
1-3
(Selected Topics in Civil Engineering)
กลุมวิชาบริหารการกอสราง
01203461
เครื่องมือในงานกอสราง
3(3-0-6)
(Construction Equipment)
01203462
สัญญาขอกําหนดและการประมาณการกอสราง
3(3-0-6)
(Contract, Specification and Construction Estimation)
01203463
การกอสรางอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sustainable Construction)
01203464
วัสดุและวิธีการกอสราง
3(3-0-6)
(Materials and Methods of Construction)
01203465 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานกอสราง 3(2-36)
(Computer Applications in Construction)
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01

203466

การวิเคราะหโครงการกอสราง
3(3-0-6)
(Construction Project Analysis)
01203467 การควบคุมและตรวจสอบงานกอสราง
3(3-0-6)
(Supervision and Inspection in Construction)
01203490
สหกิจศึกษา
6
(Co-operative Education)
01203496
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
1-3
(Selected Topics in Civil Engineering)

กลุมวิชาวิศวกรรมขนสง
01203470
การวางแผนการขนสงสินคาและโลจิสติกส
3(3-0-6)
(Freight Transportation Planning and Logistics)
01203472
วัสดุการทาง
3(2-3-6)
(Highway Materials)
01203473 วิศวกรรมจราจร
3(3-0-6)
(Traffic Engineering)
01203474 การวางแผนการขนสงเขตเมือง
3(3-0-6)
(Urban Transportation Planning)
01203475 การวางแผนการขนสงมวลชนเขตเมือง
3(3-0-6)
(Urban Mass Transportation Planning)
01203476 การวางแผนและการออกแบบสนามบิน
3(3-0-6)
(Airport Planning and Design)
01203477
โครงสรางพื้นผิวทาง
3(3-0-6)
(Pavement Structures)
01203478 การออกแบบและการดําเนินงานการจราจร
3(2-3-6)
(Traffic Design and Operations)
01203479
การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมขนสง
3(3-0-6)
(Computer applications in transport engineering)
01203490
สหกิจศึกษา
6
(Co-operative Education)
01203496
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
1-3
(Selected Topics in Civil Engineering)
กลุมวิชาอื่น
01200434
01200435

โครงสรางพื้นฐานระบบราง
(Rail Infrastructure)
การปฏิบัติการและการซอมบํารุงระบบราง
(Rail System Operation and Maintenance)
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3(3-0-6)
3(3-0-6)

01203481

วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
(Sanitary Engineering and Water Supply)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
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3(3-0-6)

ความหมายของเลขรหัสประจําวิชา
ความหมายของเลขรหัสประจําวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ประกอบดวยเลข 8หลัก มีความหมายดังนี้
เลขลําดับที่ 1-2 (01)
หมายถึง วิทยาเขตบางเขน
เลขลําดับที่ 3-5 (203) หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เลขลําดับที่ 6 หมายถึง ระดับชั้นป
เลขลําดับที่ 7 มีความหมายดังนี้
1
หมายถึง กลุมวิชาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมสํารวจ
2 และ 3
หมายถึง กลุมวิชาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมโครงสราง
5
หมายถึง กลุมวิชาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมปฐพี
6
หมายถึง กลุมวิชาที่เกี่ยวกับบริหารการกอสราง
7
หมายถึง กลุมวิชาที่เกี่ยวกับวิศวกรรมขนสง
8
หมายถึง กลุมวิชาอื่นทางวิศวกรรมโยธา
9
หมายถึงกลุมวิชาฝกงาน สหกิจศึกษาเรื่องเฉพาะทางสัมมนา
และโครงงานวิศวกรรม
เลขลําดับที่ 8 หมายถึง ลําดับวิชาในแตละกลุม
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3.1.4แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 สําหรับนิสิตที่ไมเขารวมโครงการสหกิจศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6)
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป 1(0-3-2)
01403117
หลักมูลเคมีทั่วไป
01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม
I
01420111 ฟสิกสทั่วไป
I
01420113 ปฏิบัติการฟสิกส
I
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
รวม

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

3(3-0-6)

2-0-4)
3( - - )
19( - - )

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(2-3-6)
01208221
กลศาสตรวิศวกรรม I
01417168
คณิตศาสตรวิศวกรรม II
01420112
ฟสิกสทั่วไป II
01420114
ปฏิบัติการฟสิกส II
01999021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
รวม
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3( - - )
20( - - )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01203211
01203221
01417267
01213211
01355xxx
รวม

การสํารวจ
กลศาสตรของวัสดุ I
คณิตศาสตรวิศวกรรม III
วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร
ภาษาอังกฤษ
วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระอยูดีมีสุข

3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3( - - )
5( - - )
20( - - )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01203212
01203222
01203223
01203224
01203231
01204112

การฝกงานสํารวจ
การวิเคราะหโครงสราง I
กลศาสตรของวัสดุ II
คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมโยธา
คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกร
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร
รวม
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1
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
1(0-2-1)
3( - - )
1( - - )
18(--)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01203322
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
01203323
การวิเคราะหโครงสราง II
01203352
ปฐพีกลศาสตร
01203353
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
01203381 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา
01209211
กลศาสตรของของไหล
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร
รวม

1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3( - - )
3( - - )
18( - - )

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01203251
01203331
01203371
01209242
01209212

ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
วิศวกรรมขนสง
อุทกวิทยาสําหรับวิศวกรรมโยธา
ปฏิบัติการกลศาสตรของของไหล
กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
วิชาเลือกเสรี
รวม
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3(3-0-6)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-3-2)
3( - - )
3( - - )
19( - - )

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01203333
01203354
01203361
01203399
01203471
01203495
01209423

การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
การออกแบบฐานราก
วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
การฝกงาน
วิศวกรรมการทาง
การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมชลศาสตร
กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
รวม

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

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01203497
01203499

สัมมนา
โครงงานวิศวกรรมโยธา
กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
วิชาเลือกเสรี
รวม

1
2(0-6-3)
9( - - )
3( - - )
15( - - )
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3.1.4.2 สําหรับนิสิตที่เขารวมโครงการสหกิจศึกษา
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6)
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป 1(0-3-2)
01403117
หลักมูลเคมีทั่วไป
01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม
I
3(3-0-6)
01420111 ฟสิกสทั่วไป
I
3(3-0-6)
01420113 ปฏิบัติการฟสิกส
I
1(0-3-2)
01999111 ศาสตรแหงแผนดิน 2(
01355xxx
ภาษาอังกฤษ 3( - - )
วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
รวม

3(3-0-6)

2-0-4)
3( - - )
22( - - )

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม 3(2-3-6)
01208221
กลศาสตรวิศวกรรม I
01417168
คณิตศาสตรวิศวกรรม II
01420112
ฟสิกสทั่วไป II
01420114
ปฏิบัติการฟสิกส II
01999021
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01175xxx
กิจกรรมพลศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป กลุมสาระศาสตรแหงผูประกอบการ
รวม
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3( - - )
20( - - )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01203211
01203221
01417267
01213211
01355xxx
รวม

การสํารวจ
กลศาสตรของวัสดุ I
คณิตศาสตรวิศวกรรม III
วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร
ภาษาอังกฤษ
วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระอยูดีมีสุข

3(2-3-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3( - - )
5( - - )
20( - - )

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01203212
01203222
01203223
01203224
01203231
01204112

การฝกงานสํารวจ
การวิเคราะหโครงสราง I
กลศาสตรของวัสดุ II
คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมโยธา
คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกร
วิชาศึกษาทั่วไปกลุมสาระสุนทรียศาสตร
วิชาศึกษาทั่วไป วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร
วิชาเลือกเสรี
รวม
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1
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-6)
1(0-2-1)
3( - - )
1( - - )
3( - - )
21(--)

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01203251
ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
01203322
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
01203323
การวิเคราะหโครงสราง II
01203352
ปฐพีกลศาสตร
01203353
ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
01203381 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา
01209211
กลศาสตรของของไหล
01355xxx
ภาษาอังกฤษ
รวม

3(3-0-6)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1(0-3-2)
3(3-0-6)
3( - - )
18( - - )

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01203331
01203333
01203371
01203495
01203497
01209242
01209212

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
วิศวกรรมขนสง
การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมโยธา
สัมมนา
อุทกวิทยาสําหรับวิศวกรรมโยธา
ปฏิบัติการกลศาสตรของของไหล
กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
วิชาเลือกเสรี
รวม
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4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(3-0-6)
1(0-3-2)
1
2(2-0-4)
1(0-3-2)
3( - - )
3( - - )
22( - - )

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 จํานวนหนวยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01203354
01203361
01203399
01203471
01203499
01209423

การออกแบบฐานราก
วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
การฝกงาน
วิศวกรรมการทาง
โครงงานวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมชลศาสตร
กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1
3(3-0-6)
2(0-6-3)
3(3-0-6)
6( - - )
21( - - )

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 จํานวนหนวยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดวยตนเอง)
01203490

สหกิจศึกษา
รวม

6
6
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3.1.5
คําอธิบายรายวิชา
1) รายวิชาที่เปนรหัสวิชาของหลักสูตร
01203211

การสํารวจ
3(2-3-6)
(Surveying)
หลักการทั่วไป ความคลาดเคลื่อนในการสํารวจ แผนที่และมาตราสวน หลักการ
และการใชงานกลองวัดมุม การวัดระยะและการวัดมุมอยางละเอียด งานสํารวจวงรอบ การระดับ
และการระดับอยางละเอียด การคํานวณและปรับแกขอมูลงานภาคสนาม ขอกําหนดความคลาด
เคลื่อน งานขายสามเหลี่ยมและการคํานวณแอซิมัธอยางละเอียด ระบบพิกัดระนาบราบ การ
สํารวจรายละเอียดเพื่อการเขียนแผนที่ภูมิประเทศ การสํารวจเพื่อการกอสราง โคงทางราบและ
ทางดิ่ง
General principles; errors in surveying; map and scales; principles and
the use of theodolite; distance and precise angle measurements; traverse,
levelling and precise levelling; calculation and adjustment of field data work;
error specification; triangulation and precise determination of azimuth; plane
coordinate system; detail surveying for plotting topographic map; construction
surveying; horizontal and vertical curves.

01203212

การฝกงานสํารวจ
1
(Survey Camp)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203211
การฝกงานภาคสนามตามหลักสูตรวิชา 01203211 ไมต่ํากวา 80 ชั่วโมง
Field practice for the course 01203211 not less than 80 hours.

01203221 กลศาสตรของวัสดุ I
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials I)
หนวยแรง ความเครียด กฎของฮุค อัตราสวนของปวสซอง หนวยแรงใน
ทรงกระบอกเปลือกบาง แรงบิดในชิ้นสวนรูปทรงกระบอก สปริงขด หนวยแรง แรงเฉือนและ
โมเมนตดัดในคาน การโกงของคาน หนวยแรงรวม วงกลมของมอร ความเครียดรวม
Forces, stresses, strain s, stresses and strains relationship,Poisson's
ratio; stresses in thin walled cylinders; torsion in cylinders; helical springs; stress,
shear and bending moment in beams; deflection of beams; total stress; Mohr’s
circle; total strain.
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01203222
(Structural Analysis I)

การวิเคราะหโครงสราง I

3(3-0-6)

วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01208221
บทนําเกี่ยวกับการวิเคราะหโครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือน และโมเมนตของ
โครงสรางดีเทอรมิเนทเชิงสถิตย การวิเคราะหโดยวิธีกราฟฟก สแตติกส เสนอิทธิพล การ
วิเคราะหหนวยแรงในโครงขอหมุน โครงสรางที่มีน้ําหนักเคลื่อนที่กระทํา การโกงของคานและ
โครงอาคาร วิธีพื้นที่ไดอะแกรมโมเมนตดัด วิธีคานเสมือน
วิธีงานเสมือนและวิธีพลังงาน
ความเครียด แผนภาพวิลลอทมอร การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทเชิงสถิตยโดยวิธีการ
เปลี่ยนรูปรางสอดคลอง
Introduction to structural analysis, reactions, shears and moments in
statically determinate structures; graphic statics; influence lines; analysis of
stresses in trusses; structures subjected to moving loads; deflections of beams
and frames, moment-area method, conjugate beam method, method of virtual
work and strain energy; Williot-Mohr diagrams; analysis of statically indeterminate
structures by method of consistent deformation.

01203223 กลศาสตรของวัสดุ II
3(3-0-6)
(Mechanics of Materials II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203221
จุดศูนยกลางแรงเฉือน การดัดแบบไมสมมาตร คานโคง คานบนจุดรองรับแบบ
ยืดหยุน แรงบิดในชิ้นสวนหนาตัดที่ไมเปนวงกลม แรงบิดในหนาตัดบาง คานประกอบจากวัสดุ
ตางชนิด เสายาวปานกลางและเสายาว น้ําหนักบรรทุกวิกฤติ สูตรของออยเลอร วิธีพลังงาน
ความเครียด ทฤษฎีการประลัย
Shear center; unsymmetrical bending; curves beams; beams on
elastic foundation; torsion of shafts of noncircular cross-section, torsion of thinwalled section; composite beams; medium length column and long column,
critical load, Euler formula; strain energy method; theories of failure.
01203224 คณิตศาสตรประยุกตสําหรับวิศวกรรมโยธา
3(3-0-6)
(Applied Mathematics for Civil Engieering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01417267
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนสามัญอันดับหนึ่งและอันดับสองสมการเชิงอนุพันธไม
เอกพันธอนุกรมฟูริเยรและการแปลงฟูริเยรสมการอนุพันธเชิงเสนอันดับสามและอันดับสูงกวา
วิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธและสมการไมเชิงเสนความนาจะเปน การแจกแจงทางสถิติ
การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะหการถดถอยการประยุกตใชในงานวิศวกรรมโยธา
Homogeneous first-and second-order linear differential equations;
nonhomogeneous differential equations; Fourier series and Fourier transforms;
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third and higher-order linear differential equations; numerical methods for
differential equations and solution to non-linear equations; probability, statistical
distribution, statistical inference, regression analysis; some applications in civil
engineering.
01203231 คอนกรีตและวัสดุวิศวกรรม
3(
2-3-6)
(Concrete
and Engineering Materials)
หลักมูลพฤติกรรมและสมบัติ บทนําเกี่ยวกับการตรวจสอบและทดสอบวัสดุ ทาง
วิศวกรรมโยธาตางๆ เหล็กกลา เหล็กเสน ไม ปูนซีเมนต มวลรวมและสารผสมเพิ่ม การออกแบบ
สวนผสมคอนกรีต คอนกรีตสดและคอนกรีตที่แข็งตัวแลว วัสดุการทาง วัสดุวิศวกรรมโยธาอื่นๆ
The fundamental behaviors and properties, introduction to
inspecting and testing of various civil engineering materials, steel and rebar, wood,
cement, aggregates and admixtures, mix design; fresh and hardened concrete,
highway materials, other civil engineering materials.
01203
251 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม
3(
3-0-6)
(Engineering Geology)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203211
จักรวาลและโลก ลักษณะผิวของเปลือกโลกและกระบวนการทางธรณีวิทยา การ
เปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก หินและแร วัฎจักรของหินและกระบวนการผุพัง โครงสรางหิน
แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา งานสนามของหิน แร และโครงสรางทางธรณีวิทยา
ธรณีวิทยาประยุกตในงานเขื่อน อุโมงคและฐานรากบนชั้นหิน ธรณีพิบัติภัย แผนดินไหวและดิน
ถลม
Universe and the earth; surface features of earth’s crust and the
geological process; deformation of earth’s crust; rocks and minerals; rock cycles
and weathering process, rock structures; topographic and geologic maps; field
work on rocks, minerals and geologic structures; application of geology in dam,
tunneling and foundation on rocks; geohazard, earthquake and landslide.
01203311

เทคโนโลยีการสํารวจทางวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Surveying Technology)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203211
แนวคิดพื้นฐานของการสํารวจทางวิศวกรรม การสํารวจเพื่อการกอสราง การ
สํารวจทางอุทกศาสตร การสํารวจเสนทาง การสํารวจดวยอิเล็กทรอนิกสการสํารวจดวยภาพถาย
ระบบกําหนดตําแหนงบนโลก การสํารวจขอมูลระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร มีการศึกษา
นอกสถานที่
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Basic concepts of engineering surveying; construction surveying;
hydrographic surveying; route surveying; electronic surveying; photogrammetry;
global positioning systems; remote sensing; geographic information system; field
trip required.
01203312

การสํารวจดวยภาพถาย
3(2-3-6)
(Photogrammetry)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203211
หลักการสํารวจดวยภาพถาย กลองถายภาพและการถายภาพ ระบบพิกัดภาพถาย
และการปรับแตงคาพิกัด ภาพถายดิ่ง เรขาคณิตภาพถาย การมองภาพสามมิติ ระยะเหลื่อมของ
ภาพคูซอน การวางแผนงานถายภาพทางอากาศ จุดควบคุมในงานถายภาพทางอากาศ การตอ
ภาพถายทางอากาศ ภาพถายเอียงและการดัดแกภาพ เครื่องรางแผนที่สามมิติ งานภาพออโธ
โฟโต การสํารวจดวยภาพถายภาคพื้นดิน การแปลงคาพิกัด
Principles of photogrammetry, cameras and photography,
photographic coordinate system and refinement, vertical photographs, geometry
of photographs; stereoscopic viewing, stereoscopic parallax; aerial photography
planning, controlpoint for aerial photography, aerial mosaics; tilted photographs
and rectification; stereoplotter, orthophotography; terrestrial photogrammetry,
coordinate transformations.
01203322 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา
1(0-3-2)
(Civil Engineering Materials Testing Laboratory)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203221
การทดสอบในหองปฏิบัติการของวัสดุทางวิศวกรรมโยธา เหล็ก โลหะไมมีธาตุ
เหล็ก และไม การรับแรงอัด แรงดึง แรงเฉือน แรงบิด แรงดัด และความแข็ง
Laboratory testing of civil engineering materials: steel, non-ferrous
metals and wood; compression, tension, shear, torsion, flexure, and hardness.
01203323 การวิเคราะหโครงสราง II
3(3-0-6)
(Structural Analysis II)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203222
การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทโดยวิธีน้ําหนักยืดหยุน วิธีพลังงาน
ความเครียด วิธีมุมหมุนและระยะโกง วิธีการกระจายโมเมนต เสนอิทธิพลสําหรับคานตอเนื่อง
และโครงอาคารการวิเคราะหโดยวิธีพลาสติกเบื้องตนการวิเคราะห อันดับที่สอง โดยวิธีแรงและ
การเปลี่ยนตําแหนงดานขาง การวิเคราะหโครงอาคารโดยวิธีประมาณ วิธีเมตริกซ โปรแกรม
คอมพิวเตอรในการวิเคราะหโครงสราง
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Analysis of indeterminate structures by elastic load method, strain
energy method, slope-deflection method, moment distribution method; influence
line of continuous beams and frames; introduction to plastic analysis; second
order analysis by load and lateral deflection method; approximate analysis of
building frame; matrix method; computer program in structural analysis.
01203331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
4(3-3-8)
(Reinforced Concrete Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203221 และ 01203222
คอนกรีตและเหล็กเสริม หลักมูลพฤติกรรมของแรงตามแนวแกน แรงดัด แรงเฉือน แรงบิด
การยึดเหนี่ยวและปฏิสัมพันธรวมการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใช
งานและวิธีกําลังประลัย หลักการออกแบบ การประยุกตสําหรับชิ้นสวนพื้นฐานของโครงสราง
การออกแบบโครงสรางสําหรับคานลึก แปนหูชาง และกําแพงกันดินวิธีปฏิบัติในการออกแบบ
คอนกรีตเสริมเหล็กและการใหรายละเอียด
Concrete and reinforcement, fundamental behavior in axial, flexure , shear,
torsion, bond and combined action; design of reinforced concrete structures by
working stress method and strength design method; design principles; application
to basic structural members ; structural design for deep beam, corbel and
retaining wall; practice in reinforced concrete design and detailing.
01203333 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก
4(3-3-8)
(Design of Timber and Steel Structures)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203222
การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก องคอาคารรับแรงดึงและแรงอัด คาน คานรับ
แรงอัด องคอาคารประกอบ คานประกอบ รอยตอ โดยวิธี เอเอสดีและ แอลอารเอฟดีวิธีปฏิบัติใน
การออกแบบ
Design of timber and steel structures; tension and compression
members; beams; beam-columns; built-up members; plate girders; connections;
ASD and LRFD methods, design practice.
01203352 ปฐพีกลศาสตร
3(3-0-6)
(Soil Mechanics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203221
การกําเนิดดิน สมบัติทางกายภาพของดิน การจําแนกดินทางวิศวกรรม การสํารวจ
และทดสอบดิน ความหนาแนน การบดอัดและการปรับปรุงคุณภาพดิน ความสัมพันธของดินและ
น้ําในมวลดิน การไหลของน้ําในดิน หนวยแรงในมวลดิน กําลังและความมั่นคงของดิน ทฤษฎีการ
รับน้ําหนักแบกทาน การยุบตัวคายน้ําและการทรุดตัวของดิน
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Soil genesis; physical properties of soil; engineering soil
classifications; soil investigation and testing; density, compaction and soil
improvement; soil and pore water relationship, flow of water in soil; stress within
soil mass; strength and stability of soil; bearing capacity theories; consolidation
and settlement.
01203353

ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร
1(0-3-2)
(Soil Mechanics Laboratory)
หลักเบื้องตนในการทดสอบดินทางวิศวกรรม การรวบรวมและแปลผลขอมูล การ
รายงานผล การประยุกตใชผลทดสอบในงานวิศวกรรมโยธา การปฏิบัติการในงานเจาะสํารวจดิน
การเก็บตัวอยาง การทดสอบสมบัติทางกายภาพ การจําแนกดินทางวิศวกรรม สมบัติทาง
วิศวกรรม การบดอัดดิน ความหนาแนนของดินในสนาม ความซึมน้ําของดิน
Principles of engineering soil testing; data collection and
interpretation; report, applications of test results in civil engineering works;
laboratory works on soil boring, sampling, physical properties, engineering soil
classification, engineering properties, soil compaction, field density, permeability.

01203354

การออกแบบฐานราก
3(3-0-6)
(Foundation Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203352
การประยุกตใชหลักการปฐพีกลศาสตรในการแกไขปญหาทางวิศวกรรมโยธาการ
สํารวจชั้นดินเพื่อการออกแบบฐานราก การออกแบบฐานรากระดับตื้นและฐานรากเสาเข็ม การ
วิเคราะหการทรุดตัวของฐานราก การออกแบบโครงสรางดินและโครงสรางกันดิน การออกแบบ
ความมั่นคงของลาดดิน วิธีปฏิบัติในการออกแบบ
Application of soil mechanics principles to solve civil engineering
problems; soil investigation for foundation design; design of shallow and piled
foundations; settlement analysis of foundations; design of earth structures and
earth retaining structures; stability design of earth slopes; design practice.

01203361 วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
3(3-0-6)
(Construction Engineering and Management)
พื้นฐานทางดานการจัดการงานกอสราง การบริหารองคกร การประมูลการ
กอสรางและการประมาณราคา สัญญาและระบบการจัดซื้อจางโครงการกอสราง ขอกําหนดการ
กอสราง การวางผังโครงการ การวางแผนงานกอสราง การทํากําหนดเวลา กราฟแทง วิถีวิกฤต
การควบคุมงานกอสราง การวัดความกาวหนางาน การควบคุมตนทุน และการควบคุมคุณภาพ
การจัดการทรัพยากร เครื่องจักรกลในงานกอสราง ความปลอดภัยในงานกอสราง เทคโนโลยีงาน
กอสรางสมัยใหม
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The fundamental of construction management; organizational
administration; construction bidding and cost estimation; contract and project
delivery system; construction specification; site layout; construction
planning;construction scheduling; barchart, CPM; construction controlling;
progress measurement, cost control, quality control; resource management;
construction equipment; safety in construction; modern construction technology.
01203371 วิศวกรรมขนสง
3(3-0-6)
(Transportation Engineering)
การวางแผน การออกแบบ และประเมินผลระบบขนสง แบบจําลองการขนสง การ
ขนสงทางน้ํา การขนสงทางทอ การขนสงทางรถยนต การขนสงทางรถไฟ การขนสงทางอากาศ
Planning, design and evaluation of transportation systems,
transportation models; water transportation; pipeline transportation; road
transportation; railway transportation; air transportation.
012033
(

81 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา
1(0-3-2)
Computer Applications in Civil Engineering)
ซอฟตแวรสําเร็จที่ใชในงานวิศวกรรมโยธา การประยุกตคอมพิวเตอรในงาน
วิศวกรรมโยธา
Software packages for civil engineering; applications of computer in
civil engineering.

01203399 การฝกงาน
(

1
Internship)
การฝกงานในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาในสถานประกอบการเอกชน หนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานรัฐวิสาหกิจ หรือสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาเปนจํานวนไมนอยกวา 240
ชั่วโมง และไมนอยกวา 30 วันทําการ
Internship for civil engineering in private enterprises, government
agencies, government enterprises or academic places at least 240 hours and least
30 workdays.
01203411

การแปลภาพถายทางอากาศ
3(2-3-6)
(Aerial Photography Interpretation)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203211
หลักเกณฑการแปลภาพถายทางอากาศ กรรมวิธีทางธรณีวิทยาเกี่ยวกับการกําเนิด
ของพื้นดิน ลักษณะของสิ่งตาง ๆ บนพื้นดินที่ปรากฎบนภาพถาย การประยุกตภาพถายเพื่อ
วางแผนและแกปญหาทางวิศวกรรมเชน การหาแหลงวัสดุกอสราง การกําหนดขอบเขตพื้นที่
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ระบายน้ํา การพิจารณาวางแนวเสนทางหลวง แนวทอ แนวที่ตั้งเชื่อมจุดที่เหมาะสมในการสราง
หมุดหลักฐานของงานสํารวจภาคพื้นดินชั้นละเอียด
Principles of interpretation of aerial photographs; geological
processes of land formation, patterns of land forms as seen on aerial
photographs; application of airphoto for planning and solving the engineering
problems such as location of granular materials, drainage area delineations,
highway location, pipeline, selection of photo central points and optimum
monumentation sites for survey of high precision.
01203415

การสํารวจขอมูลระยะไกลสําหรับวิศวกร
3(2-3-6)
(Remote Sensing for Engineers)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203211
หลักการสํารวจขอมูลระยะไกล ทฤษฎีของคลื่นพลังงานแมเหล็กไฟฟา การแปล
ความหมายภาพถาย การประมวลผลขอมูลภาพเชิงตัวเลข การประยุกตใชภาพถายจากดาวเทียม
เพื่อการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม
Principles of remote sensing; theory of electromagnetic energy;
photo interpretation; digital image processing; applications of satellite imageries
for natural resource and environmental surveying.
01203416

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรสําหรับวิศวกร
3(2-3-6)
(Geographic Information Systems for Engineers)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203211
ความหมายและแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร การออกแบบฐานขอมูล
และแผนที่ฐาน การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การสืบคนและการนําเสนอขอมูล การ
ประยุกตใชซอฟตแวรในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
Definition and concepts of geographic information system; design of
database and base map; data capture, data analysis, data retrieval and
presentation; software application for geographic information system.

01203417

การสํารวจดวยดาวเทียมสําหรับวิศวกร
3(2-3-6)
(Satellite Surveying for Engineers)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203211
หลักมูลของการสํารวจดวยดาวเทียม การกําหนดตําแหนง ระบบดาวเทียมในงาน
สํารวจ ระบบกําหนดตําแหนงบนพื้นโลก วงโคจร โครงสรางสัญญาณ เสาอากาศและเครื่องรับ
สัญญาณ สมการคาสังเกต คาคลาดเคลื่อนปฏิบัติการสํารวจดวยดาวเทียม การดําเนินงาน
ภาคสนามและกระบวนการประมวลขอมูล
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Fundamental of satellite surveying; positioning; satellite systems in
surveying; global positioning systems; orbit; signal structure; antennas and
receivers; observation equations; errors; satellite surveying practice, field
operation and data processing.
01203421 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโครงสราง
3(2-3-6)
(Computer Applications in Structural Engineering)
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเบื้องตน เทคนิคการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร การ
ประยุกตคอมพิวเตอรในการวิเคราะหและออกแบบโครงสราง การประยุกตใชวิธีการวิเคราะหชิ้น
ประกอบอันตะในการวิเคราะหโครงสราง
Introduction to numerical
methods; computer programming
techniques; computer applications in structural analysis and design , application of
finite element method in structural analysis.
01203422

ความเสียหายของโครงสรางและการฟนฟูสภาพ
3(3-0-6)
(Structural Damage and Rehabilitation)
วิชาที่ตองเรียนมากอน
: 01203322และ01203332
ความสําคัญและหลักการประเมิน การบํารุงรักษา การซอมแซมและเสริมกําลัง
ชนิดและสาเหตุของการเสียหายและเสื่อมสภาพของโครงสราง การตรวจสอบและการประเมิน
โครงสราง หลักและกระบวนงานของการบํารุงรักษา การซอมแซมและเสริมกําลัง
Importance and principle for evaluation, maintenance, repair and
strengthening; types and causes of structural damage and deterioration;
inspection and evaluation of structure; principle and procedure of maintenance,
repair and strengthening.
01203431 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง
3(3-0-6)
(Prestressed Concrete Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203331
หลักการของชิ้นสวนคอนกรีตอัดแรง สมบัติของวัสดุและหนวยแรงที่ยอมให การ
วิเคราะหหนวยแรงในคานคอนกรีตอัดแรง การสูญเสียแรงอัด การออกแบบคานเพื่อตานทานแรง
ดัดและแรงเฉือน การแอนตัวของคานในชวงน้ําหนักบรรทุกใชงาน กําลังของคานคอนกรีตอัดแรง
การออกแบบคานประกอบและระบบแผนพื้นสําเร็จรูป การออกแบบแผนพื้นไรคานคอนกรีตอัด
แรง
Principle of prestressed concrete members; material properties and
allowable stresses; analysis for stress in prestressed concrete beams; loss of
prestress; design of beams for flexure and shear; deflection of beams under
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working load; strength of prestressed concrete beams; design of composite beams
and precast composite floor system; floor system design of prestressed flat slabs.
01203432 การออกแบบโครงสรางสะพาน
3(3-0-6)
(Bridge Structural Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203331
ชนิดของสะพาน ขอกําหนดการออกแบบและการกําหนดน้ําหนักบรรทุก การ
ออกแบบโครงสรางสวนบนของสะพานเหล็ก คอนกรีต และคอนกรีตอัดแรง การออกแบบ
โครงสรางสวนลางของสะพาน
Types of bridges; design codes and loading requirements;
superstructure design of steel, concrete and prestressed concrete bridges;
substructure design.
01203433 การออกแบบโครงสรางอาคาร
3(2-3-6)
(Building Structural Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203331
การออกแบบโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบโครงสรางอาคาร ระบบ
พื้นและฐานราก การวิเคราะหโครงอาคารเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกและแรงลม กฎหมายอาคารที่
เกี่ยวของ มาตรฐานและขอกําหนดการออกแบบ การออกแบบองคอาคาร กําแพงรับแรงเฉือน
และถังเก็บน้ําในอาคาร
Structural design of reinforced concrete buildings; building structural
systems; slab and footing systems; frame analysis due to vertical loads and wind
loads; building laws, standards and codes; member design; shear wall and water
tank in building.
01203434 เทคโนโลยีของเหล็กโครงสราง
3(3-0-6)
(Structural Steel Technology)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203223
สมบัติและขอกําหนดของเหล็กโครงสราง สาเหตุที่กอใหเกิดการแตกหักแบบ
ทันทีทันใดและการปองกัน ความลาตัวในเหล็กโครงสราง พฤติกรรมของรอยตอชนิดหมุดย้ํา สลัก
เกลียวและรอยเชื่อม หลักการและขอกําหนดการออกแบบองคอาคารเหล็กบางขึ้นรูปเย็น
Properties and specifications of structural steel; causes
of brittle
fracture and protective measure; fatigue of structural steel; behavior of riveted,
bolted and welded connection; principle and design specification for cold formed
light gage steel members.
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01203451

การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางดิน
3(3-0-6)
(Analysis and Design of Earth Structures)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203352
คุณลักษณะของโครงสรางที่ใชดินเปนวัสดุกอสราง การสํารวจและทดสอบสมบัติ
ของดินเพื่อการออกแบบ การวิเคราะหความมั่นคงของลาดดิน การวิเคราะหการไหลซึมของน้ํา
และความดันน้ําในระหวางการกอสรางและใชงาน การออกแบบเชิงลาดและบอขุด การวิเคราะห
การทรุดตัว การออกแบบเสริมความแข็งแรงของดิน การกอสรางและควบคุมงานสนาม
Characteristics of earth structures, soil investigation and properties
evaluation for design, stability analysis of earth slopes, seepage analysis and pore
pressure during construction and service, slope and excavation design; settlement
analysis; soil strengthening design, construction and field control.
01203452

การสํารวจดินทางวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Soil Exploration)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203352
การวางแผนการสํารวจดิน การใชแผนที่ภาพถายทางอากาศและทางธรณีวิทยา
เพื่อการสํารวจ วิธีการสํารวจ การเก็บตัวอยางดินและการทดสอบในสนาม การสํารวจแหลงวัสดุ
การแปลและสรุปผลการสํารวจ การเขียนรายงานการสํารวจ หลักการของเครื่องมือวัดพฤติกรรม
ของดินในสนาม การติดตั้งและการตรวจวัด การปฏิบัติงานในสนาม
Soil exploration planning; use of aerial photograph and geologic
maps for soil exploration; exploration methods, soil samplings and field tests;
material investigation; interpretation and conclusion of exploration results;
exploration report writing; principles of geotechnical instruments, installation and
monitoring; field works.
01203453

หลักการธรณีกลศาสตร
3(3-0-6)
(Principles of Geomechanics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203352
การประยุกตใชทฤษฎีสภาพยืดหยุนและสภาพพลาสติกกับวัสดุธรณี การวิเคราะห
หนวยแรงและความเครียด การวิเคราะหการไหลของของไหลในวัสดุพรุน การวิเคราะหปญหาทาง
วิศวกรรมปฐพี
Applications of theory of elasticity and plasticity for geomaterials,
analysis of stress and strain, analysis of fluid flow in porous materials, analysis of
geotechnical engineering problems.
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01203454

การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมปฐพี
3(2-3-6)
(Computer Applications in Geotechnical Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203352
การแกไขปญหาในทางวิศวกรรมปฐพี ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข การวิเคราะหชิ้น
ประกอบอันตะของการไหลของน้ําในดิน การยุบตัวคายน้ําหนวยแรงและความเครียดการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหและออกแบบดานวิศวกรรมปฐพี
Geotechnical problem solving; numerical methods; finite element
analysis of flow of water in soil, consolidation, stress and strain; the use of
computer software in geotechnical analysis and design.

01203455 หลักการกลศาสตรของหินและงานอุโมงค
3(2-3-6)
(Principles of Rock Mechanics and Tunneling)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203352
การจําแนกประเภทของหิน สมบัติทางกายภาพ สมบัติทางวิศวกรรมและความ
แข็งแรงของหิน อุโมงคและหนวยแรงรอบอุโมงค การออกแบบระบบค้ํายันและการดาดอุโมงค
การทรุดตัวของดินเหนืออุโมงค เครื่องจักรและวิธีขุดอุโมงค การหาสมบัติทางกายภาพและทาง
วิศวกรรมของหินในหองปฏิบัติการ
Rock classifications; physical properties, engineering properties and
strength of rock; tunnels and stresses around tunnels; tunnel supporting and
lining design; settlement of soil upon tunnel; machine and excavation method of
tunnel; laboratory determination of physical properties and engineering properties
of rock.
01203456

วิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
(Geo-environmental Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203352
แนวคิดและหลักการของวิศวกรรมปฐพีสิ่งแวดลอม การอนุรักษและฟนฟูสภาพ
สิ่งแวดลอม การปองกันภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติ และจากการกอสรางโดยประยุกตความรูพื้นฐาน
ทางสาขาวิศวกรรมปฐพี เทคโนโลยีคอนกรีต และวิศวกรรมสิ่งแวดลอม หลักการเบื้องตนในการ
ใชประโยชนของกากของเสียสําหรับเปนวัสดุกอสราง วิศวกรรมปฐพีในการฝงกลบมูลฝอย การ
ปรับปรุงฐานรากเพื่อปองกันการปนเปอนของน้ําบาดาล
Concepts and principles of geo-environmental engineering;
environmental conservation and rehabilitation; disaster prevention from nature
and construction by applying knowledge in geotechnical engineering, concrete
technology and environmental engineering; basic principles of waste utilization as
construction materials; geotechnical engineering of solid waste landfill; foundation
improvement to prevent groundwater contamination.
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01203461

เครื่องมือในงานกอสราง
3(3-0-6)
(Construction Equipment)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203361
เครื่องมือสําหรับงานไม งานเคลื่อนยายดิน งานคอนกรีต งานขนสง งานบดอัด
และงานทดสอบวัสดุ การจัดการเครื่องมือ
Equipment for wood, earthworks, concreting, transporting,
compacting, and material testing; equipment management.
01203462 สัญญา ขอกําหนดและการประมาณการกอสราง
3(3-0-6)
(Contract Specification and Construction Estimation)
การประมาณราคาการกอสรางจากแบบกอสรางจริง การคํานวณปริมาณงาน คา
วัสดุ และคาแรง หลักวิศวกรรมคุณคา ตนทุนตลอดอายุขัย สัญญากอสราง
มาตรฐานระดับ
นานาชาติและ สัญญากอสรางรูปแบบใหม
Estimate detailed construction costs from actual plan and
specifications, quantity take-off, material and labor costs, value engineering
concept, whole-life cost, international federation of consulting engineers contract,
new engineering contract.
01203463

การกอสรางอยางยั่งยืน
3(3-0-6)
(Sustainable Construction)
การริเริ่มโครงการและแนวคิดในการออกแบบแนวคิดของวิศวกรรมคุณคาการ
ออกแบบอยางยั่งยืนวิธีปฏิบัติในประเทศไทยกรณีศึกษา
Project initiation and conceptual design; concept of value
engineering; sustainable design; practice in Thailand; case study.

01203464 วัสดุและวิธีการกอสราง
3(3-0-6)
(Materials and Methods of Construction)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203361
วัสดุและวิธีการกอสรางสําหรับงานโครงสราง งานตกแตงและงานระบบ งาน
โครงสราง ฐานราก คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตชิ้นสวนสําเร็จรูป ไมและเหล็ก
งานตกแตงพื้น ผนัง ฝาเพดาน และหลังคา งานระบบ งานเกี่ยวกับเครื่องกลและไฟฟา
Materials and methods of construction for structural, finishing, and
system works; structural works including foundation, reinforced concrete,
prestressed concrete, prefabricated concrete, timber and steel; finishing works
including floor, wall, ceiling, and roofing; system works including mechanical and
electrical related works.
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01203465 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานกอสราง
3(2-3-6)
(Computer Applications in Construction)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203361
การแกปญหาทางการจัดการงานกอสรางดวยคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช
ในการจัดการงานกอสราง การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมกอสรางและการจัดการ
Construction management problems solving by computers; software
packages for construction management; applications of computer in construction
engineering and management.
01203466 การวิเคราะหโครงการกอสราง
3(3-0-6)
(Construction Project Analysis)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203361
มูลคาเงินตามกาลเวลา การตัดสินใจในการลงทุน การวิเคราะหคาใชจาย
ผลตอบแทนการลงทุนและการวิเคราะหการเงินของโครงการกอสราง การวิเคราะหโครงการ
กอสรางภายใตความเสี่ยง
Time-value of money; decision making for investment, cost analysis,
return on investment and financial analysis of construction project, construction
project analysis under risk.
01203467 การควบคุมและตรวจสอบงานกอสราง
3(3-0-6)
(Supervision and Inspection in Construction)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203361
การประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณในงานวิศวกรรม บทบาทและคุณลักษณะ
ของผูตรวจงาน การควบคุมงานทั่วไป การตรวจสอบสําหรับงานโครงสราง งานสถาปตยกรรม
และงานระบบ การตรวจสอบดานความปลอดภัย การวิบัติและการซอมแซมในงานกอสรางการ
เตรียมกําหนดการโดยใชคอมพิวเตอร
Professionalism and ethics in engineering
practice; roles and
characteristics of inspectors; general supervision; inspection for structural,
architectural, and system works; safety inspections; failure and repa
ir in
construction; computer–aided schedule preparation.
01203470

การวางแผนการขนสงสินคาและโลจิสติกส
3(3-0-6)
(Freight Transportation Planning and Logistics)
หลักการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน โครงสรางพื้นฐานดานการขนสง การ
เลือกรูปแบบการขนสงสินคา การขนสงสินคาแบบตอเนื่องและโลจิสติกสระหวางประเทศ การ
กําหนดคาระวาง ความตองการในการขนสงสินคาและการบริการดานโลจิสติกส การวิเคราะห
โครงขายการขนสงสินคาการจัดการสินคาคงคลังและคลังสินคา การประยุกตเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความปลอดภัยในการกระจายสินคา การพัฒนาในดานการจัดการโลจิสติกส
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Principle of logistics and supply chain management; transportation
infrastructure; mode choices, intermodal freight and international logistics; freight
rate; logistics demands for freight transportation and logistics services; freight
network analysis; inventory and warehouse manangement; information
techonology application; safety in distribution; developments in logistics
management.
01203471 วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
(Highway Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203211 และ 01203352
ประวัติความเปนมาของถนน พัฒนาการทางหลวงในประเทศไทย การบริหารงาน
ทางหลวง หลักการวางแผนทางหลวงและการวิเคราะหจราจร การสํารวจเสนทางเพื่อออกแบบ
กอสรางถนน การสํารวจดินและการทดสอบ การออกแบบถนนทางดานเรขาคณิตและการ
ดําเนินงาน การศึกษาทางดานการเงินและเศรษฐศาสตรทางหลวง การออกแบบถนนราดยางและ
ถนนคอนกรีต วัสดุสําหรับงานทางผิวทางราดยางและวัสดุแอสฟลต การระบายน้ํา การกอสราง
และบํารุงรักษา
Historical development of highways; development of highways in
thailand; highway administration; principles of highway planning and traffic
analysis; route survey for design and construction of highway; soil investigation
and testing; geometric design and operations of highways; highway finance and
economic; design of flexible pavement and rigid pavement; highway materials;
bituminous surface and asphalt; highway drainage; highway construction and
maintenance.
01203472 วัสดุการทาง
3(2-3-6)
(Highway Materials)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203352
ลักษณะและสมบัติของวัสดุการทาง ดิน มวลรวม แอสฟลต มาตรฐานและ
ขอกําหนด การออกแบบสวนผสมแอสฟลทคอนกรีตโดยวิธีมารแชลลและวิธีซูเปอรเพฟ การ
ปรับปรุงคุณภาพดิน การทดสอบวัสดุสําหรับงานทางในหองปฏิบัติการ
Characteristics and properties of
highway materials: soil, aggregate,
asphalt; standards and specifications; mix design methods for asphalt concrete
byMarshall and superpave methods; soil improvement; laboratory tests
of
highway materials.
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01203473 วิศวกรรมจราจร
3(3-0-6)
(Traffic Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203371
ลักษณะของถนน ยานพาหนะ คนขับ และคนเดินเทา ลักษณะการจราจรทั่วไป
ทฤษฎีกระแสการจราจร ความจุทางหลวงและระดับการบริการ การศึกษาขอมูลการจราจร การ
ออกแบบสัญญาณไฟจราจร
Road, vehicle, driver and pedestrian characteristics; general traffic
characteristics; traffic flow theory; highway capacity and level of services; traffic
studies; traffic signal design.
01203474 การวางแผนการขนสงเขตเมือง
3(3-0-6)
(Urban Transportation Planning)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203371
ลักษณะและปญหาของการขนสงเขตเมือง กระบวนการวางแผนการขนสง การ
วิเคราะหและการพยากรณปริมาณความตองการดานการขนสง การสํารวจ รวบรวม และ
วิเคราะหขอมูลที่ใชในการวางแผนการขนสง การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรสําหรับแผนการขนสง
Urban transportation characteristics and problems; transportation
planning process; analysis and forecast of transport demand; survey, collection
and analysis of transportation planning data; economic analysis for transport
plans.
01203475 การวางแผนการขนสงมวลชนเขตเมือง
3(3-0-6)
(Urban Mass Transportation Planning)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 203371
บทบาทและประวัติของระบบขนสงมวลชน รูปแบบของการขนสงมวลชน ระบบ
กึ่งขนสงมวลชน เทคโนโลยีนําสมัย การวางแผนโครงขายการขนสงมวลชน การดําเนินการและ
การจัดการ การประเมินเงินลงทุนระบบ
Roles and history of mass transit system; conventional mass transit
modes, paratransit system, innovative technology; mass transit networks planning;
operations and management; system costs estimation.
01203476 การวางแผนและการออกแบบสนามบิน
3(3-0-6)
(Airport Planning and Design)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203371
ลักษณะอากาศยาน การควบคุมการจราจรทางอากาศ การวางแผนสนามบิน แบบ
แผนสนามบิน การออกแบบทางเรขาคณิตของสนามบิน การวางแผนและออกแบบอาคาร
ผูโดยสาร การออกแบบโครงสรางผิวทางและไฟ เครื่องหมายและปายสนามบิน
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Aircraft characteristics; air traffic control; airport planning; airport
configuration; geometric design of the airfield; planning and design of the terminal
building; structural design of pavement and lighting; airport marking and signing.
01203477 โครงสรางพื้นผิวทาง
3(3-0-6)
(Pavement Structures)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203371
การออกแบบโครงสรางพื้นผิวทางแบบคอนกรีตและราดยาง ลักษณะการบรรทุก
สมบัติของสวนประกอบพื้นผิวทาง การกระจายหนวยแรง ผลกระทบของตัวแปรเกี่ยวกับสภาพ
ภูมิอากาศตอเกณฑการออกแบบ การจัดการพื้นผิวทาง
Structural design of rigid and flexible pavements; loading
characteristics; properties of pavement components; stress distribution; effects of
climatic variables on design criteria; pavement management.
01203478 การออกแบบและการดําเนินงานการจราจร
3(3-0-6)
(Traffic Design and Operations)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01203371
การศึกษาการจราจร เครื่องมือควบคุมการจราจร การออกแบบความปลอดภัยบน
ทางหลวง การออกแบบระบบไฟฟาแสงสวาง สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับที่จอดรถ การขนถาย
และสถานี การวิเคราะหอุบัติเหตุ การจัดการระบบการจราจร
Traffic studies; traffic control devices; highway safety design; lighting
design; parking, loading and terminal facilities; accident al analysis; traffic system
management.
01203479

การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมขนสง
3(3-0-6)
(Computer Applications in Transport Engineering)
การประยุกตคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรรมจราจร วิศวกรรมทางหลวง การ
วางแผนการขนสง และการออกแบบโครงสรางทาง การรวบรวมขอมูลองคประกอบของ
ฮารดแวรและซอฟตแวรคอมพิวเตอร ระบบดําเนินการ ภาษาโปรแกรม ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร
Computer applications in traffic engineering, highway engineering,
transportation planning and pavement structure design. Data collection computer
hardware and software components. Operating systems. Programming language.
Geographic information system.
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01203 481

วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา
3(
3-0-6)
(Sanitary Engineering and Water Supply)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01209211
ปริมาณน้ําใชและน้ําทิ้ง การประปา การสงน้ํา การออกแบบระบบแจกจายน้ํา
การคํานวณ ปริมาณน้ําฝน ชลศาสตรของทอระบายน้ํา การระบายน้ําทิ้ง การออกแบบทอระบบ
น้ําทิ้งและน้ําฝน ปมน้ําและสถานีการสูบน้ํา สุขาภิบาลและการเดินทอของอาคาร
Quantity of water and sewage; water supply; water transmission;
design of water distribution system; amount of storm sewage; hydraulics of sewer;
wastewater collection and disposal; design of sanitary and storm sewers; pumps
and pumping stations; building sanitation and piping.
01203490 สหกิจศึกษา
6
(Co-operative)
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการในลักษณะพนักงานชั่วคราว เพื่อใหได
ประสบการณจากการไปปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
On the job training as a temporary employee in order to get
experiences from assignments.
01203495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมโยธา
1(0-3-2)
(Civil Engineering Project Preparation)
การจัดเตรียมขอเสนอโครงงาน การตรวจเอกสารและรายงานความกาวหนา
Preparation of project proposal, literature review and progress
report.
01203496 เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธา
1-3
(Selected Topics in Civil Engineering)
เรื่องเฉพาะทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี หัวขอเรื่องเปลี่ยนไปในแตละ
ภาคการศึกษา
Selected topics in civil engineering at the bachelor’s degree level.
Topics are subject to change each semester.
01203497 สัมมนา
1
(Seminar)
การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางวิศวกรรมโยธาในระดับปริญญาตรี
Presentation and discussion on current interesting topics in civil
engineering at the bachelor’s degree level.
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01203499 โครงงานวิศวกรรมโยธา
2(0-6-3)
(Civil Engineering Project)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01203495
โครงงานที่นาสนใจ ในแขนงตาง ๆ ของวิศวกรรมโยธา
Interesting project in various disciplines of civil engineering.
2) รายวิชาที่เปนรหัสวิชานอกหลักสูตร
01200434 โครงสรางพื้นฐานระบบราง
3(3-0-6)
(Rail Infrastructure )
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01200431
ภาพรวมดาน โครงสรางระบบรางในประเทศไทยการออกแบบแนวเสนทาง การ
ออกแบบทางถาวรการออกแบบทางวิ่งรถไฟยกระดับ การออกแบบอุโมงครถไฟใตดินและทาง
ลอดการจัดวางตําแหนงสถานี การออกแบบสถานีรถไฟ การออกแบบระบบรางรถไฟการ
ออกแบบศูนยซอมบํารุง การออกแบบลานจอดรถไฟ การออกแบบอาคารจอดแลวจร ระบบ
ไฟฟาเครื่องกลอาคารการดูงาน
Thailand's rail infrastructure, Rail route alignment design, Permanent
way design, Viaduct/elevated way design, Tunnel design, Station design and
location, Track works design,Depot design, Stabling yard design, Park and ride
building design, E&M systems (Building Service Systems), Field trips.
01200435 การปฏิบัติการและการซอมบํารุงระบบราง
3(3-0-6)
(Rail System Operation and Maintenance)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01200431
การปฏิบัติการและบํารุงรักษาระบบรถไฟในประเทศไทย การวางแผนการเดินรถ
เวลารอรถ การสรางตารางเวลาการเดินรถ การควบคุมการเดินรถ ขอกําหนดดานความปลอดภัย
ระบบการเก็บคาโดยสาร การจัดขวบนรถโดยสารและ รถสินคาการปฏิบัติการในสถานี หลักการ
บํารุงรักษาระบบ การจัดทําตารางการซอมบํารุง การซอมบํารุงรถไฟ การซอมบํารุงระบบอาณัติ
สัญญาณ ระบบโทรคมนาคม ระบบ SCADA และระบบจายกระแสไฟฟา การซอมบํารุงรางการ
ซอมบํารุงระบบไฟฟาเครื่องกลในอาคาร การดูงาน
Thailand's rail operation and maintenance, System operation planning,
Headway time, Time table construction, Train control, Safety regulations, Fare
collection system,Shunting operations for passenger and freight cars, Station
operation, Principles of maintenance, Maintenance schedules, Rolling stock
maintenance, Signalling/telecom/SCADA/power supply system maintenance,
Track works maintenance, E&M system (building service system) maintenance,
Field trips.
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01204111 คอมพิวเตอรและการโปรแกรม
3(2-3-6)
(Computers and Programming)
โครงสรางพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอรสมัยใหม การแทนขอมูลในคอมพิวเตอร
การแกปญหาดวยขั้นตอนวิธี การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตนดวย
ภาษาระดับสูง การฝกปฏิบัติการโปรแกรมดวยเครื่องคอมพิวเตอร
Basic structure of modern computer systems; data representation in
computer; Algorithmic problem solving; program design and development
methodology; introductory programming using a high-level programming language;
programming practice in computer laboratory.
01204112 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับวิศวกร
1(0-2-1)
(Information Technology for Engineers)
การเรียนรูดวยตนเองจากสื่ออิเล็กทรอนิกสภายใตการชี้แนะและควบคุมของอาจารย
เกี่ยวกับสถาปตยกรรมของคอมพิวเตอรการจัดเก็บขอมูลในระบบคอมพิวเตอร ประเภทของ
ซอฟทแวรคอมพิวเตอรการติดตั้งและใชงานซอฟตแวร การใชซอฟตแวร สําหรับสํานักงานทั่วไป
เครือขายคอมพิวเตอร การใชงานอินเตอรเน็ตระบบสารสนเทศและระบบจัดการฐานขอมูล การ
ดูแลบํารุงรักษาคอมพิวเตอรเบื้องตนและการประยุกตใชงานคอมพิวเตอรดานวิศวกรรม
Self–learning course from electronic sources; under supervision of the
instructors in the topics of computer architecture; data storage in computer
system; computer software classification; computer software installation and
usage; office software usage, computer network; internet surfing, information and
database management system; basics in computer maintenance; applications of
computer in engineering fields.
01208111 การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-3-6)
(Engineering Drawing)
เทคนิคการเขียนตัวอักษรและตัวเลข การเขียนรูปทรงเรขาคณิตประยุกต การเขียน
ภาพออรโธกราฟฟก การเขียนภาพสามมิติ การใหขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน การเขียน
ภาพตัด วิวชวย การหาแผนคลี่ เทคนิคการเขียนภาพราง การเขียนแบบแสดงรายละเอียดและการ
เขียนแบบการประกอบ การเขียนแบบใชคอมพิวเตอรชวยเบื้องตน
Lettering techniques; applied geometry drawing; orthographic drawing;
pictorial drawing; dimensioning and tolerancing; sectional view drawing; auxiliary
views; development; sketching techniques; detail and assembly drawings;
introduction to computer-aided drawing.
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01208221 กลศาสตรวิศวกรรม I
3(3-0-6)
(Engineering Mechanics I)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01417167
การวิเคราะหแรงสมดุลการประยุกตสมการสมดุลกับโครงสรางและเครื่องจักรกลเซนทรอยดทฤษฎี
ของแปปปสคานแผนผังแรงเฉือนและโมเมนตดัดเคเบิ้ล ความเสียดทานแหงลิ่ม สกรูและสา ยพาน
งานเสมือนเสถียรภาพของสมดุลโมเมนตความเฉื่อยของพื้นที่
Force analysis, equilibrium; application of equilibrium equation to framesand
machines; centroid, theorem of Pappus; beams,shear and bending moment
diagrams, cable;dry friction,wedges, screws and belts; virtual work, stability of
equilibrium;area moment of inertia.
01209211 กลศาสตรของของไหล
3(3-0-6)
(Fluid Mechanics)
วิชาที่ตองเรียนมากอน: 01417168
สมบัติของของไหล ของไหลสถิต สมการทรงมวล สมการโมเมนตัม และสมการพลังงาน
การวิเคราะหมิติและความคลายคลึงของการไหลของของไหล การไหลแบบบีบอัดไมไดและคงที่
ผานทอและทางน้ําเปด
Properties of fluid, fluid statics, continuity, momentum and energy equations,
dimensional analysis and similitude of fluid flow, steady incompressible flow
through pipes and open channels.
01209212 ปฏิบัติการสําหรับวิชากลศาสตรของของไหล
(Laboratory for Fluid Mechanics)
ปฏิบัติการสําหรับวิชาวิศวกรรมกลศาสตรของของไหล
Laboratory for Fluid Mechanics

1(0-3-2)

01209242 อุทกวิทยาสําหรับวิศวกรรมโยธา
2(2-0-4)
(Hydrology for Civil Engineering)
วัฏจักรทางอุทกวิทยา ภูมิอากาศวิทยา หยาดน้ําฟา การระเหยและการคายน้ํา
น้ําทา ลุมน้ําและลักษณะของลุมน้ํา สถิติทางอุทกวิทยา การวิเคราะหความถี่ การออกแบบพายุฝน
การออกแบบกราฟน้ําทวม
Hydrologic cycle, climatology, precipitation, evaporation and
transpiration, runoff, catchment and catchment characteristics, hydrological
statistics, frequency analysis, storm design, flood hydrograph design.
01209423 วิศวกรรมชลศาสตร
(Hydraulic Engineering)
วิชาที่ตองเรียนมากอน : 01209211 และ 01203242
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3(3-0-6)

การไหลในทางน้ําเปดและการออกแบบ การเคลื่อนยายของตะกอนในลําน้ําอางเก็บ
น้ําและเขื่อน ทางน้ําลน อาคารสลายพลังงาน การสงน้ํา การระบายน้ํา การวัดปริมาณน้ํา การ
วิเคราะหระบบทอ แรงกระแทกกลับ กังหันและเครื่องสูบน้ํา แบบจําลองทางชลศาสตร
Open channel flow and design, sediment transportation in stream,
reservoirs and dams, spillways, stilling basins, conveyance, drainage, flow
measurement, pipe network analysis, water hammer, turbines and pumps, hydraulic
models.
01213211 วัสดุศาสตรสําหรับวิศวกร
3(3-0-6)
(Materials Science for Engineers)
ความสัมพันธระหวางโครงสราง สมบัติ กระบวนการ และสมรรถนะของวัสดุ
วิศวกรรม แผนภาพสมดุลเฟสและการตีความ โครงสรางจุลภาคและมหภาคที่สัมพันธกับสมบัติ
ของวัสดุวิศวกรรม การตรวจสอบโครงสรางของวัสดุ การทดสอบและการวิเคราะหสมบัติของวัสดุ
การกัดกรอนและการเสื่อมของวัสดุ กระบวนการผลิตของวัสดุวิศวกรรม วัสดุประกอบและวัสดุ
กอสราง
Relationships between structures, properties, processes and
performances of engineering materials. Phase equilibrium diagrams and their
interpretation. Micro and macrostructures related to properties of engineering
materials. Investigation of material structures. Material properties testing and
analysis. Corrosion and degradation of materials. Production processes of
engineering materials. Composite and construction materials.
01403114 ปฏิบัติการหลักมูลเคมีทั่วไป
1(0-3-2)
(Laboratory in Fundamental of General Chemistry)
พื้นฐาน : 01403117หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชา 01403117 หลักมูลเคมีทั่วไป
Laboratory work for 01403117 Fundamentals of General Chemistry.
01403117หลักมูลเคมีทั่วไป
3(3-0-6)
(Fundamental of General Chemistry)
โครงสรางอะตอมตารางพีริออดิกและสมบัติตามตารางพีริออดิกพันธะเคมีปริมาณ
สัมพันธแกสของเหลวของแข็งสารละลายจลนพลศาสตรเคมีสมดุลเคมีกรดและเบสสมดุลของ
ไอออนธาตุเรพรีเซนเททีฟโลหะอโลหะและกึ่งโลหะโลหะแทรนซิชัน
Atomic structure, periodic table and periodic properties, chemical
bonds, stoichiometry, gases, liquids, solids, solutions, chemical kinetics, chemical
equilibria, acids and bases, ionic equilibria, representative elements, metals,
nonmetals and metalloids, transition metals.
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01417167 คณิตศาสตรวิศวกรรม I
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics I)
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันอนุพันธและการประยุกตคาเชิงอนุพันธปริพันธ
และการประยุกตระบบพิกัดเชิงขั้วปริพันธไมตรงแบบลําดับและอนุกรมการอุปนัยเชิงคณิตศาสตร
Limits and continuity of functions, derivatives and applications,
differentials, integration and applications, polar coordinates , improper integrals,
sequences and series, mathematical induction.
01417168 คณิตศาสตรวิศวกรรม II
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics II)
พื้นฐาน : 01417167
เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหทรงตันแคลคูลัสของฟงกชันหลายตัวแปร
แคลคูลัสของ ฟงกชันคาเวกเตอร
Vectors and solid analytic geometry, calculus of multivariables
functions, calculus of vectorvalued functions.
01417267 คณิตศาสตรวิศวกรรม III
3(3-0-6)
(Engineering Mathematics III)
พื้นฐาน : 01417168
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับหนึ่งสมการเชิงอนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์
เปนคาคงตัวผลการแปลงลาปลาซและผลการแปลงผกผันผลเฉลยที่เปนอนุกรมกําลังระบบสมการ
เชิงอนุพันธเชิงเสน
First order linear differential equations, linear differential equations
with constant coefficients, Laplace transforms and inverse transforms, power
series solutions, system of linear differential equations.
01420111 ฟสิกสทั่วไป I
3(3-0-6)
(General Physics I)
กลศาสตรการเคลื่อนที่แบบฮารมอนิกคลื่นกลศาสตรของไหลอุณหพลศาสตร
Mechanics, harmonic motion, waves, fluid mechanics, thermodynamics
01420112 ฟสิกสทั่วไป II
3(3-0-6)
(General Physics II)
พื้นฐาน : 01420111
ไฟฟาแมเหล็กคลื่นแมเหล็กไฟฟาทัศนศาสตรฟสิกสยุคใหมเบื้องตนและนิวเคลียร
ฟสิกส

51

Electromagnetism, electromagnetic waves, optics, introduction to
modern physics and nuclear physics.
01420113 ปฏิบัติการฟสิกส I
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics I)
พื้นฐาน : 01420111 หรือพรอมกันหรือ 01420117 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสทั่วไป I หรือฟสิกสพื้นฐาน I
Laboratory for General Physics I or Basic Physics I.
01420114 ปฏิบัติการฟสิกส II
1(0-3-2)
(Laboratory in Physics II)
พื้นฐาน:01420113 และ 01420112 หรือพรอมกันหรือ01420118 หรือพรอมกัน
ปฏิบัติการสําหรับวิชาฟสิกสทั่วไป II หรือฟสิกสพื้นฐาน II
Laboratory for General Physics II or Basic Physics II.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารย ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่

ชื่อนามสกุลตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

ภาระงานสอน
ปจจุบัน

หลักสูตรใหม
01203211
01203212
01203311
01203312
01203352
01203353
01203456
01203481
01203490
01203495
01203496
01203499
01203322
01203381
01203471
01203472
01203479
01203490
01203495
01203496
01203499

1

นายกมล อมรฟา*
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2545
D.Eng. (Geotechnical and Geoenvironmental
Engineering)
Asian Institute of Technology, 2555
3101501977699

งานแตงเรียบเรียง
ปฐพีกลศาสตร, 2557
งานวิจัย
1. การปรับปรุงคุณสมบัติทางวิศวกรรมของ
บล็อกประสานโดยผสมทราย, 2559
2. การประยุกตใชเถาชานออยใน
การผลิตบล็อกประสาน, 2558
3. Optimisation of a piled-raft
foundation system via 3D FEM, 2556

01203211
01203212
01203352
01203353
01203495
01203499

2

นายกฤษณะ จันทรโชติ*
อาจารย
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2549
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2551
2930300001949

01203322
01203471
01203472
01203495
01203499

3

นางสาวชารินี ลิ้มสวัสดิ์
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550
Ph.D. (Civil Engineering)
Florida International University, 2559
3100600590597

งานแตงเรียบเรียง
วัสดุการทาง, 2558
งานวิจัย
1.การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติทางดาน
วิศวกรรมของแอสฟสตคอนกรีตระหวางวัสดุ
มวลรวมตามขอกําหนดขอบบนและขอบลางที่
ผสมกับแอสฟลตซีเมนต AC 60-70 และ PMA,
2559
2. การประเมินการซอมแซมถนนใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกาแพงแสน
, 2556
3. การพัฒนาเครื่องมือสาหรับการตรวจวัดความ
เสียหายของผิวทางยืดหยุนประเภทการเปลี่ยน
รูปราง, 2556
งานแตงเรียบเรียง
วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ, 2559
งานวิจัย
1. Consideration of the Optimal Weight
for Environmental Cost in Construction
Contracting for Large-Scale
Transportation Projects, 2559
2. Optimizing the Highway
Rehabilitation Decisions to Enhance
Environmental Sustainability in
Transportation Networks, 2559
3. Estimating Fuel Consumption from
Highway-Rehabilitation Program
Implementation on Transportation

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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01203322
01203361
01203462
01203464
01203495
01203499

01203322
01203361
01203462
01203463
01203464
01203465
01203466
01203467
01203490
01203495
01203496
01203497
01203499

ลําดับ
ที่

ภาระงานสอน

ชื่อนามสกุลตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

4

นายชิษณุพงศ สุธัมมะ
อาจารย
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี 2552
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2556
1180200040194

5

นายนที อธิกคุณากร
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2544
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548
M.S. (Civil Engineering)
Purdue University, USA, 2555
Ph.D. (Civil Engineering)
Purdue University, USA, 2558
3100601451221

6

นายนันทวัฒน ขมหวาน*
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2539
M.Eng. (Structural Engineering)
Asian Institute of Technology, 2542
Ph.D.(Civil and Environmental Engineering)
The University of New South Wales, Australia,

ผลงานทางวิชาการ

Networks, 2558
4. Optimizing Environmental
Sustainability and Public benefits of
Transportation Network Programs, 2558
5. Comparison of Preproject Planning
for Green and Conventional Buildings,
2556
งานวิจัย
พฤติกรรมการโกงเดาะของเหล็กเสริมที่มีการค้ํา
ยันทางดานขางแบบไมเชิงเสน, 2557

งานแตงเรียบเรียง
วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ, 2559
งานวิจัย
1.Optimizing the Highway Rehabilitation
Decisions to Enhance Environmental
Sustainability in Transportation
Networks, 2559
2. Consideration of the Optimal Weight
for Environmental Cost in Construction
Contracting for Large-Scale
Transportation Projects, 2559
3. Geographic Information System Tool
for Enhancing Administration of
Overweight-Vehicle Permits, 2558
4. Methodology for safety improvement
programming using constrained
network-level optimization, 2558
งานวิจัย
1. การศึกษาแนวโนมการเกิดสนิมสําหรับ
โครงสรางที่ติดตั้ง Sacrificial Anode ดวยวิธี
ศักยไฟฟาครึ่งเซล, 2557
2. ผลกระทบของเกลือในดินตออายุการใชงาน
อาคารชลประทานเขตจังหวัดสุพรรณบุร,ี
2556
3. ความเสี่ยงของอาคารในแถบพื้นที่เขต

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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ปจจุบัน

หลักสูตรใหม

01203224
01203231
01203322
01203399
01203421
01203495
01203499

01203224
01203231
01203322
01203323
01203333
01203399
01203421
01203490
01203495
01203496
01203499
01203322
01203361
01203461
01203462
01203463
01203464
01203465
01203466
01203467
01203490
01203495
01203496
01203497
01203499

01203322
01203361
01203462
01203464
01203465
01203495
01203497
01203499

01203223
01203322
01203231
01203381
01203495
01203499

01203222
01203223
01203231
01203322
01203331
01203381
01203422
01203490

ลําดับ
ที่

ภาระงานสอน

ชื่อนามสกุลตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

ปจจุบัน

หลักสูตรใหม

2548
3700200028268

จังหวัดภาคกลางจากเกลือคลอไรดและซัลเฟต,
2556

7

นางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ*
อาจารย
วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2542
M.Eng. (Infrastructure Engineering)
Asian Institute of Technology, 2547
Ph.D. (Engineering)
Kyoto University, Japan, 2555
3160100898495

01203221
01203471
01203477
01203481
01203495
01203499

8

นายบรรพต กุลสุวรรณ*
อาจารย
วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2542
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2548
3719900111051

งานแตงเรียบเรียง
วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา, 2558
งานวิจัย
1. การศึกษาพฤติกรรมของผูขับขี่กรณีกอน
และหลังใชงานอุโมงคขามแยก หนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน, 2559
2. การประเมินความเสียหายของอาคารที่มี
โอกาสไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
แผนดินไหวใน จ.กาญจนบุร,ี 2559
3. การพัฒนาเครื่องมือสําหรับการตรวจวัด
ความเสียหายของผิวทางยืดหยุนประเภทการ
เปลี่ยนรูปราง, 2556
งานวิจัย
1. การประเมินความเสียหายของอาคารที่มี
โอกาสไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
แผนดินไหวใน จ.กาญจนบุร,ี 2559
2. การศึกษาพฤติกรรมความชื้นของดินใต
หญารูซี่เพื่อประเมินเสถียรภาพของลาดดิน,
2556
3. Using of Liquid Paraffin for Retarding
Slaking Behavior of Claystone, 2556

01203221
01203381
01203451
01203477
01203481
01203495
01203499

01203221
01203354
01203381
01203411
01203415
01203416
01203417
01203451
01203454
01203477
01203481
01203490
01203495
01203496
01203499

9

นางปนัดดา กสิกิจวิวัฒน
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2538
M.S. (Civil and Environmental Engineering)
Northeastern University, USA, 2542
Ph.D. (Civil and Environmental Engineering)
Utah State University, USA, 2548
3679800087388

งานวิจัย
1. การศึกษาเปรียบเทียบระบบหวงโซอุปทาน
ของการสงออกมะมวงไปยุโรปและเอเชีย,
2559
2. ระบบการตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อวางแผน
ปรับปรุงคลองสงน้ําชลประทาน กรณีศึกษา
คลองสายใหญและคลองซอย โครงการวังบัว,
2559
3. การวิเคราะหโซคุณคาอาหารฮาลาล, 2558
4. การศึกษาความสัมพันธของตัวแปรกระแส
จราจรบนถนนในเขตเมือง, 2557
5. การวางแผนการขนสงและการ

01203371
01203471
01203495
01203499

01203371
01203470
01203471
01203473
01203474
01203475
01203476
01203478
01203479
01203490
01203495
01203496

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

55

01203495
01203496
01203499
01203221
01203471
01203477
01203481
01203490
01203495
01203496
01203499

ลําดับ
ที่

10

นายวิชัย กิจวัทวรเวทย
รองศาสตราจารย
วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2523
วศ.ม.(วิศวกรรมโครงสราง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,2527
Ph.D. (Structural and Reliability Engineering)
Innsbruck University, Austria, 2534
3100201876888

11

นายสมชาย ประยงคพันธ
อาจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2532
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540
D.Eng.(Civil Engineering)
Nagoya University, Japan, 2548
3120600190050
นางสาวสิรัญญา ทองชาติ
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2543
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยรังสิต,2546
วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยรังสิต, 2551
4100600063854

12

ภาระงานสอน

ชื่อนามสกุลตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

ผลิตของเกษตรอินทรีย, 2557
6. การวางแผนการอพยพประชาชนในพื้นที่
เสี่ยงตอการเกิดภัยพิบัต,ิ 2556
7. Alternative Capacity Reliability
Measure for Transportation Networks,
2556
งานวิจัย
1. การวิเคราะหหาความนาเชื่อถือของคาน
ขวางโดยประยุกตรวมกับการวิเคราะหไฟไนต
เอลิเมนตแบบไมเชิงเสน, 2559
2. การศึกษาความนาจะเปนของการวิบัติและ
ลักษณะการแตกราวในคานคอนกรีตเสริมเหล็ก
, 2559
3. การกระจายตัวของการแตกราวและขนาด
ของรอยแตกราวในสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ของคานขวางโดยใชการวิเคราะหไฟไนตเอลิ
เมนตแบบสถิตยศาสตรไมเชิงเสน, 2559
4. การศึกษาลักษณะการแตกราว ในคาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ดวยวิธีการวิเคราะหไฟ
ไนตเอลิเมนตแบบไมเชิงเสน ของอาคารศูนย
การเรียนรวม 3, 2559
5. การประเมินความสามารถการรับน้ําหนัก
บรรทุกของสะพานคอนกรีตอัดแรงรูปกลอง,
2556
งานวิจัย
การศึกษาผลของแรงเสียดทานในการทดสอบ
การอัดตัวแบบคายน้ําตอการคาดการณปริมาณ
และเวลาของการทรุดตัว, 2556

งานแตงเรียบเรียง
วิศวกรรมฐานราก, 2557
งานวิจัย
1. การศึกษาแบบจําลองวาริโอแกรมที่
เหมาะสมสําหรับการประมาณคาเชิงพื้นที่
กรณีศึกษาชั้นดินเหนียวออนกรุงเทพฯ, 2558
2. ขอมูลลักษณะชั้นดินภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน, 2557

56

ปจจุบัน

หลักสูตรใหม
01203499

01203222
01203323
01203333
01203432
01203495
01203499

01203222
01203323
01203333
01203431
01203432
01203490
01203495
01203496
01203499

01203352
01203353
01203453
01203495
01203499

01203352
01203353
01203453
01203455
01203490
01203495
01203496
01203499

01203251
01203354
01203495
01203499

01203251
01203354
01203381
01203433
01203434
01203452
01203490
01203495
01203496
01203499

3.2.2 อาจารยผูสอน
ลําดับ
ที่
1

ภาระงานสอน

ชื่อนามสกุลตําแหนงทางวิชาการ
คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
ชื่อสถาบัน, ป พ.ศ.ที่สําเร็จการศึกษา
เลขประจําตัวบัตรประชาชน

ผลงานทางวิชาการ

นายพงษภวัลย ภัทรประภานันท
ผูชวยศาสตราจารย
วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2534
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537
3759900248137

-

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ไมมี
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ปจจุบัน

หลักสูตรใหม

01203221
01203331
01203495
01203499

01203221
01203331
01203333
01203381
01203433
01203434
01203490
01203495
01203496
01203499

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการ
ทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝกงานและเตรียมทางเลือกเพื่อผูสนใจเขารวม
โครงการสหกิจศึกษา เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสไดศึกษาการทํางานในสถานประกอบการจริงใน
ภาคอุตสาหกรรม นิสิตตองลงทะเบียนรายวิชาเฉพาะบังคับการฝกงาน 01203399 จํานวน 1 หนวย
กิต และนิสิตสามารถเลือกลงเรียนเพิ่มเติมในวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 6 หนวยกิต
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
1. ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความ
จําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
2. บูรณาการองคความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาที่เกิดขึ้นจริง
3. มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลาและเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารปรับตัวใหเขากับ
สถานประกอบการได
4.2 ชวงเวลา
ตามแผนการศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
- การฝกงานภาคอุตสาหกรรมจัดเต็มเวลาในชวงการฝกงาน
- โครงการสหกิจศึกษาจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การทําโครงงานของหลักสูตร นิสิตจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาวาดวยการทําโครงงาน 2
รายวิชา โดยมีลําดับการลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษา ดังนี้
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ลงทะเบียนวิชา 01203495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมโยธา
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ลงทะเบียนวิชา 01203499 โครงงานวิศวกรรมโยธา โดยมี
ขอกําหนดนิสิตตองสอบผานวิชา 01203495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมโยธา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นิสิตมีทักษะในการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหมหรือพัฒนาความรู เพื่อนําไปประยุกตใชใน
อุตสาหกรรม และสามารถวิเคราะหและเรียบเรียงผลการวิจัยไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
5.3 ชวงเวลา
ตามแผนการศึกษา
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5.4 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวม
3 หนวยกิต โดยแบงเปน 2 รายวิชา ดังนี้
01203495 การเตรียมการโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 หนวยกิต
01203499 โครงงานวิศวกรรมโยธา
2 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
ภาควิชาฯ จัดใหมีการแนะนําหัวขอวิจัยที่นาสนใจในสาขาวิศวกรรมวิศวกรรมโยธา พรอมทั้ง
แนะนําอาจารยประจําที่สามารถใหคําปรึกษาในการทําวิจัยในหัวขอเหลานั้นแกนิสิตในชวงปที่ 4 ภาค
การศึกษาที่ 1
5.6 กระบวนการประเมินผล
การวัดผลทําโดยอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งพิจารณาจากคุณภาพของขอเสนอโครงงาน และ
คณะกรรมการสอบ ซึ่งจะพิจารณาจากความเขาใจของนิสิตในงานวิจัยที่จะทําและการนําเสนอ
ผลงานวิจัยเบื้องตน หรือนําเสนอความเปนไปไดของโครงงานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
มีทักษะการเปนผูนําและทํางานเปนทีม

กลยุทธหรือกิจกรรมที่ใช
การทํางานเปนทีมในชั้นเรียนโครงการ
Workshop ตางๆ
มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
การสอดแทรกในวิชาเรียนทุกรายวิชาการ
มอบหมายงานใหนิสิตรับผิดชอบในกิจกรรม
ตางๆ
มีทักษะการเรียนรูดวยตนเอง มีการพัฒนาตนเอง การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรูดวย
อยางตอเนื่อง
ตนเอง เชน การคนควาขอมูลสารสนเทศ การ
ทําโครงงานวิทยานิพนธ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม
เสียสละและซื่อสัตยสุจริต
2.
มีวินัยตรงตอเวลารับผิดชอบตอตนเองและสังคมเคารพกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆของ
องคกรและสังคม
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3. มีภาวะความเปนผูนําและผูตามสามารถทํางานเปนหมูคณะสามารถแกไขขอขัดแยง
ตามลําดับความสําคัญเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นรวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
4. สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรู ทางวิศวกรรมตอบุคคลองคกร
สังคมและสิ่งแวดลอม
5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพและมีความรับผิดชอบ ในฐานะผูประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
- สอดแทรกเนื้อหาทางดานคุณธรรม จริยธรรม ตามโอกาสอันควร
- จัดใหมีกรณีศึกษา
- จัดระเบียบการเขาชั้นเรียน
- จัดใหมีการทํางานเปนกลุม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
- จําลองสถานการณ สังเกตพฤติกรรมของนิสิตโดยรวมและรายบุคคล
- ประเมินการมีสวนรวมในชั้นเรียน
- ประเมินจากการทํางานกลุม
2.2 ดานความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1. มีความรู และความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐานวิทยาศาสตรพื้นฐานวิศวกรรมพื้นฐาน
และเศรษฐศาสตรเพื่อการประยุกตใชกับงานดานวิศวกรรมศาสตรที่เกี่ยวของและการสรางนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี
2. มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม
3. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆที่เกี่ยวของ
4. สามารถวิเคราะหและแกไขปญหาดวยวิธีการที่เหมาะสมรวมถึงการประยุกตใชเครื่องมือที่
เหมาะสมเชนโปรแกรมคอมพิวเตอรเปนตน
5. สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
- การบรรยาย
- การใหกรณีศึกษา
- การสาธิต
- การทําวิจัย คนควา โครงงาน
- ใหการบาน แบบฝกหัด
- ฝกปฏิบัติ
- ใชแบบจําลอง เกม ในการสอน
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- ใหนิสิตอภิปราย ระดมสมอง
2.2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
-สอบขอเขียน
- สอบปฏิบัติการ
- แบบฝกหัด การบาน ทํารายงาน
- สอบปากเปลา
- ประกวดแขงขันผลงาน
- นิสิตประเมินตนเอง
- สังเกตพฤติกรรมของนิสิต
- ประเมินโดยนิสิตรวมชั้น
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1.
มีความคิดอยางมีวิจารณญาณที่ดี
2.
สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
3. สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบรวมถึงการใชขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการ
พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค
5. สามารถสืบคนขอมูล และแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเองเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
และทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
- มีการทําโครงงานที่ตองใชความรูที่เรียนทั้งหมดมาประกอบ
- มีการใหนิสิตอภิปราย ระดมสมอง
- มีการทําวิจัย คนควาทํารายงานในเรื่องที่ศึกษา
- มีการจัดประกวด แขงขัน ผลงาน
- ใหกรณีศึกษา กําหนดโจทยการบาน
- มีการจําลองสถานการณจริงใหแกปญหาเฉพาะหนา
2.3.3วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
- สอบขอเขียน
- สอบปฏิบัติการ
- แบบฝกหัด การบาน ทํารายงาน
- สอบปากเปลา
- ประกวดแขงขันผลงาน
- นิสิตประเมินตนเอง
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- สังเกตพฤติกรรมของนิสิต
- ประเมินโดยนิสิตรวมชั้น
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1
ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็นที่
เหมาะสม
2. สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้งสวนตัวและ
สวนรวมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ
3. สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและสอดคลองกับ
ทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
4. รูจักบทบาทหนาที่และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมายทั้งงานบุคคลและ
งานกลุมสามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถวางตัว
ไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
5. มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางานและการรักษาสภาพแวดลอม
ตอสังคม
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
- ใหการบาน แบบฝกหัด
- สอดแทรกเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม
- มีการใหทํางานเปนกลุม
- มีการใหนิสิตนําเสนองาน
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
- มีการนําเสนองาน
- พิจารณาจากคุณภาพของงานกลุมที่มอบหมาย
- สอบปากเปลา
- เช็คการตรงเวลาและความครบถวนในการสงงานการบาน
2
.5 ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรสําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
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2.
มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค
3. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
4.
มีทักษะในการสื่อสารขอมูล ทั้งทางการพูดการเขียน และการสื่อความหมาย โดยการใช
สัญลักษณ
5.
สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกี่ยวของได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ใหโจทยการบานที่ตองใชการวิเคราะหเชิงตัวเลข
- สอดแทรกเนื้อหาการแกปญหาโดยใชโปรแกรมคํานวณ
- สอนใหรูจักการใชทรัพยากรการเรียนรูจากอินเตอรเน็ต
- สอดแทรกพื้นฐานทางสถิติและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ตรวจสอบหลักการคิดวิเคราะหและการโปรแกรมคอมพิวเตอรจากงานที่ได
มอบหมาย
- ใหมีการนําเสนอแหลงความรูตางๆจากอินเตอรเนท
- มีการสอบปฏิบัติการจริงโดยการใชคอมพิวเตอรแกปญหา
- ใหมีการทํารายงานและการนําเสนอโดยใชสื่อประสม
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูสูรายวิชา (CurriculumMapping)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมจริยธรรม

1
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01200434
01200435
01203211
01203212
01203221
01203222
01203223
01203224
01203231
01203251
01203311
01203312
01203322
01203323
01203331
01203333
01203352

2

3
•
•

4




•

5

2. ความรู
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•
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•
•
•
• • • •
•

•

•
• • •

2

3

4

5

•

•

3

4

5
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4
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•
•
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•
•
•
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• •
•
•
•
•
•
•
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5

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

• • •
• • •

2

•
•

•
•

1
•
•

•
•
•
•
•

• •
•

• •





1

•
•
• •

•
•

4

3. ทักษะทางปญญา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคล
การใชเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•


1. คุณธรรมจริยธรรม

1
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01203353
01203354
01203361
01203371
01203381
01203399
01203411
01203415
01203416
01203417
01203421
01203422
01203431
01203432
01203433
01203434
01203451
01203452
01203453

2

3

4

5

2. ความรู

1

2

3

4




•

•
• •
•
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3. ทักษะทางปญญา
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1
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1
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4
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•

5
•

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคล
การใชเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ



1. คุณธรรมจริยธรรม

1
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01203454
01203455
01203456
01203461
01203462
01203463
01203464
01203465
01203466
01203467
01203470
01203471
01203472
01203473
01203474
01203475
01203476
01203477
01203478

2

3

4


5

2. ความรู

1

2

3

4
•

3. ทักษะทางปญญา
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4
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•
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคล
การใชเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1

2

3






•
•

•
•
•
• •

5
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•
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•
•
•

•
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1. คุณธรรมจริยธรรม

1
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01203479
01203481
01203490
01203495
01203496
01203497
01203499
01204111
01204112
01208111
01208221
01209211
01209212
01209242
01209423
01213211
01403114
01403117
01417167

2

3

4

5

2. ความรู
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3. ทักษะทางปญญา
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคล
การใชเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
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• • • • •
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1. คุณธรรมจริยธรรม

1
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01417168
01417267
01420111
01420112
01420113
01420114

2 3
o
o
o
o
o o
o o

4

5

2. ความรู

1
•
•
•
•
•
•

2

3

4

3. ทักษะทางปญญา

5

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร และ
ระหวางบุคคล
การใชเทคโนโลยี
และความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1
o
o
o
o
o
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2
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o
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
เปนไปตามขอบังคับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วาดวยการศึกษา

ระดับ ปริญญาตรี

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
การทวนสอบเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร มีดังนี้
1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตขณะที่กําลังศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และมีคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอนการทวนสอบ
ในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต
2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิตสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิตหลังสําเร็จการศึกษา เพื่อนํามาใชปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใชการประเมินตอไปนี้
2.1 การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
เขาใจทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ
2.2 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ
คุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
2.3 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชา
ที่เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
2.4 มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารย
พิเศษ เพื่อเพิมประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคของนิสิต
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) กรณีเปนอาจารยที่รับเขามาใหมในภาควิชาฯ/หลักสูตร : จัดใหเขารวมปฐมนิเทศอาจารยใหม
ตามที่มหาวิทยาลัย/คณะจัดขึ้น เพื่อใหรูจักบทบาท หนาที่ ภาระงาน จรรยาบรรณ และแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง รวมไปถึงจัดใหมีอาจารยพี่เลี้ยงใหคําแนะนําในเรื่อง กฎเกณฑ คูมือตางๆ ของมหาวิทยาลัย เชน
ขอบังคับสําหรับนิสิตปริญญาตรี คูมืออาจารยที่ปรึกษา การจัดทํา มคอ.3 (4)และ 5 (6)เปนตน
2) กรณีเปนอาจารยที่ถูกแตงตั้งใหเปนอาจารยประจําหลักสูตรใหม
: ประธานหลักสูตรจัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารงานหลักสูตร เชน มคอ.2 ของหลักสูตร การรายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบกับชี้แจงการบริหารหลักสูตรในภาพรวม มอบหมาย
ภาระงานตามความเหมาะสมกับอาจารยทานนั้น แนะนําแนวทางในการพัฒนาตนเอง เปนตน
3) สนับสนุนสงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรใหมเขารวมอบรมในโครงการตางๆ ที่จะชวยเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถ ทักษะทางวิชาชีพ เชน เทคนิคในการสอน การเตรียมสื่อการสอน การอบรมเพิ่มพูน
ความรูเกี่ยวกับสายงานที่ถนัด การอบรมในการจัดทํามคอ.2 การตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร รวมไปถึงการ
เขารวมสัมมนาประชุมวิชาการตางๆ เปนตน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สงเสริมใหอาจารยเขารวมฝกอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผลที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเปนประจํา
2.1.2 จัดใหมีทุนสําหรับการฝกอบรมภายนอกมหาวิทยาลัย
2.2
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
2.2.1 จัดใหมีทุนสําหรับการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ
2.2.2 จัดใหมีทุนสําหรับการเขารวมการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ หรือตางประเทศ
2.2.3 สงเสริมใหอาจารยทุกคนตองเขารับการพัฒนาดานนี้ไมนอยกวาปการศึกษาละ 1 เรื่อง
2.2.4 สงเสริมใหอาจารยทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการ
2.2.5 สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการ
สูงขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตรโดยมีอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรรายละเอียด ดังนี้
1) ใหอาจารยผูทําหนาที่ในการบริหารหลักสูตร ทําความเขาใจเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ และ
ตรวจสอบใหเปนไปตามเกณฑ ประเด็นตางๆ ดังนี้
- การมีผลบังคับใช
- มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจําที่รับเขาใหม
- อาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาถึง จํานวน วุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการในรอบ 5
ป ยอนหลัง
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาถึง จํานวน วุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการใน
รอบ 5 ป ยอนหลัง
- อาจารยผูสอน พิจารณาถึง วุฒิการศึกษา อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยพิเศษ
2) วางแผนในทุกรอบปการศึกษา ใหมีการสนับสนุนและสงเสริมอาจารยประจําหลักสูตร
ผลิตผลงานทางวิชาการอยางสม่ําเสมอ
3) วางแผนระยะยาวรวมกับภาควิชาฯ ในสวนที่เกี่ยวของ เชน พิจารณาถึงอัตรากําลังกรณีมี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใกลเกษียณอายุ พิจารณาคุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรที่ตรง
กับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อสามารถเขามาทําหนาที่บริหารหลักสูตรไดหากมีเหตุให
ตองมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนตน
4) วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน
และผูบริหารของคณะ รวมถึงทําการติดตามประเมินผลรายวิชา รวบรวมขอมูล สําหรับใชใน
การปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรใหมีความทันสมัย กาวทันตอ
ความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
5) ประเมินความพึงพอใจของนิสิต บัณฑิต ผูใชบัณฑิต และผูมีสวนเกี่ยวของ ตอหลักสูตรและ
การเรียนการสอน เพื่อนําผลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง
6) สรุปผลการดําเนินงานหลักสูตร เพื่อเปนขอมูลในการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร
7) ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ไมเกิน 5 ป
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ครอบคลุมผลการเรียนรู
ทั้งในดานคุณธรรมจริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเมื่อบัณฑิตจบการศึกษาจาก
หลักสูตรไปแลวจะสามารถนําหลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวของ มาประยุกตใชเพื่อการประกอบอาชีพดานวิศวกรรม
โครงสราง วิศวกรรมขนสงและการทาง วิศวกรรมปฐพี และ วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ ในหนวยงาน
ตางๆ อาทิ หนวยงานทางราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน รวมไปถึงการประกอบอาชีพอิสระ โดยที่หลักสูตร
ไดมีการศึกษาขอมูลตลาดแรงงาน สํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอหลักสูตร และสํารวจความคิดเห็น
เกี่ยวกับบัณฑิตและหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ เพื่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
3. นิสิต

3.1 การรับนิสิต
3.1.1 การรับนิสิต
การดําเนินงานมีกระบวนการในภาพรวม ดังนี้
1) กําหนดแผนการรับ : ดําเนินการโดยคณะกรรมการระดับคณะฯ ในที่ประชุมคณบดี จากนั้นนําผล
การประชุมเสนอใหสภาฯ อนุมัติ
2) กระบวนการรับ : ดําเนินการโดยคณะกรรมการระดับคณะฯ ระดับมหาวิทยาลัย มีการแนะแนว
ประชาสัมพันธ และกําหนดเกณฑในการรับ
3) ระบบคัดเลือก: ตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
4) กระบวนการคัดเลือก : ดําเนินการโดยคณะกรรมการระดับคณะฯ ระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการ
กําหนดเกณฑการคัดเลือก
ทั้งนี้หลักสูตรจะเปนฝายเสนอจํานวนรับนิสิตใหมตามชองทางรับเขาตางๆ กําหนดเกณฑในการรับ
และเกณฑในการคัดเลือก ซึ่งจะตองสอดคลองกับคุณสมบัติของนิสิตที่กําหนดในหลักสูตร ทั้งยังสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณปจจุบัน
3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
การดําเนินการเตรียมความพรอมสําหรับนักเรียน ใหเปนไปตามกระบวนการ/กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยอาทิ สอนนองรองเพลง ตรวจสุขภาพ กาวแรกสูศาสตรแหงแผนดิน และกิจกรรมที่ทางคณะฯ จัด
ขึ้น ในรูปแบบการปฐมนิเทศนิสิตรวมระดับคณะฯ ซึ่งอาจารยจะใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสาขาวิธีการเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ระบบอาจารยที่ปรึกษาและแนะนําใหนิสิตเขารวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางมหาวิทยาลัย /คณะฯ/
ภาควิชาฯ ไดจัดขึ้นฯลฯ นอกจากนี้ยังมีรุนพี่คอยเปนพี่เลี้ยงนิสิตใหมในการแนะนํา เยี่ยมชมตามสาขาตางๆ
3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต
3.2.1 การควบคุม การดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนิสิต
- มหาวิทยาลัยมีระบบตางๆ ที่ชวยใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก
นิสิตได เชน ระบบอาจารยที่ปรึกษาออนไลน คูมืออาจารยที่ปรึกษา คูมืออาจารย คูมือการใหคําปรึกษา ระบบ
การติดตามการลงทะเบียนของนิสิตในที่ปรึกษา
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- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชวยกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอนของนิสิตเพื่อใหสําเร็จ
การศึกษาไดตามแผนการศึกษาที่หลักสูตรกําหนด และ มีการวางแผนการเปดรายวิชาสําหรับนิสิตที่เกิดปญหา
การเรียนไมตรงตามแผน
- หลักสูตรไดจัดกิจกรรมอาจารยที่ปรึกษาพบนิสิตภายใตโครงการตามแผนปฏิบัติการภาควิชาฯ
เพื่อใหนิสิตไดมีโอกาสพบอาจารยที่ปรึกษามากขึ้น
- ในรายวิชา 02999144 ทักษะชีวิตการเปนนิสิตมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมหลายอยางดังนี้
• หลักสูตรจัดใหอาจารยผูสอนมากกวารอยละ 50 ไดสอนในรายวิชานี้เพื่อใหนิสิตชั้นปที่ 1
ไดมีโอกาสพบและคุนเคยกับอาจารยผูสอนในหลักสูตรกอนที่จะเขามาเรียนในหมวดวิชา
เฉพาะดาน
• ตามตารางเวลาเรียนในรายวิชานี้มีกิจกรรมที่นิสิตทุกคนจะตองเขาพบอาจารยที่ปรึกษา
เพื่อใหนิสิตไดทําความรูจักและคุนเคย กลาที่จะขอคําแนะนําสําหรับการเรียนและอื่นๆ
• ตามแผนการเรียนในรายวิชานี้ มีการใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนสําหรับการเรียนให
ประสบความสําเร็จ การเขาสังคม รวมไปถึงการใชชีวิตอยางมีความสุขในรั้วมหาวิทยาลัย
- หลักสูตรมีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนิสิตอยางทั่วถึง ซึ่งนอกจากจะเปนการติดประกาศแจง
เรื่องตางๆ ที่ภาควิชาฯ ติดตอผานตัวแทนรุนแลวยังมี การสื่อสารผาน อีเมล เว็บไซต และ Social Network
(Facebook,Lineเปนตน)
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
- หลักสูตรจัดใหนิสิตมีโอกาสไปเยี่ยมชมสถานประกอบการ/แหลงความรู สําหรับการประกอบวิชาชีพ
- หลักสูตรจัดใหมีการเรียนรูการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิศวกรโยธา
- หลักสูตรจัดใหนิสิตไดมีการดําเนินงานรวมกันเปนกลุม ในรูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัยโดยจําลอง
จากเวทีการประชุมวิชาการ อาทิ ผูดําเนินรายการ ฝายเอกสาร ฝายจับเวลา เปนตน
- หลักสูตรจัดให มีการปฐมนิเทศ การฝกงานในระดับภาควิชา เพื่อเนนย้ําความสําคัญของการฝกงาน
และแจงวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกตองในการฝกงานแกนิสิต
- หลักสูตรสงเสริมใหนิสิตไดเขารวมแขงขัน ประกวดผลงานในเวทีตางๆ ที่สามารถจะนํามาใชในการ
เสริมสรางทักษะเพื่อการเรียน และการประกอบวิชาชีพในอนาคต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
- หลักสูตร จัดใหมีการประเมินอัตราการคงอยูของนิสิตทุกปการศึกษา
- หลักสูตร จัดใหมีการประเมินอัตราการสําเร็จการศึกษาทุกปการศึกษา
- หลักสูตร จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจดานตางๆ ดังนี้
• สําหรับนิสิตชั้นปที่ 1: ดานการรับนิสิต และการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
• สําหรับนิสิตทุกชั้นป : ดานการควบคุม การดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก
นิสิต และ ดานพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
รวมถึงใหเสนอความคิดเห็นอื่นๆ
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• สําหรับนิสิตที่เรียนในวิชาปฏิบัติการของสาขาหรือใชเครื่องมือในหองปฏิบัติการสําหรับ
งานวิจัย: ดานความเพียงพอ ประสิทธิภาพของเครื่องมือ
-หลักสูตร จัดให มีกลองรับความคิดเห็นเพื่อรับความคิดเห็นแบบเปดกวาง ตั้งไวที่หนาหองธุรการ
ภาควิชาฯ
- มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรผานระบบออนไลน
- มหาวิทยาลัยจัดใหมีการประเมินการสอนในทุกรายวิชาผานระบบออนไลน ซึ่งเปนชองทางใหนิสิต
เขียนขอเสนอแนะในรายวิชาที่เรียนใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรไดนําขอเสนอแนะมาพิจารณาปรับการเรียน
การสอน
- หลักสูตร จัดใหมีการรวบรวม ขอเสนอแนะ หรือขอรองเรียน จากแหลงดังกลาวขางตน มาประชุม
รวมกัน เพื่อหาแนวทางในการแกปญหา ซึ่งจะพิจารณาจาก ลําดับความสําคัญ ความเรงดวน ความจําเปนตอ
การสนับสนุน/สงเสริมการเรียนรูของนิสิตโดยพิจารณารวมกับงบประมาณของภาควิชาฯ (กรณีที่ตองใช)
4. อาจารย
4.1การรับอาจารยใหม
- การดําเนินการรับอาจารยมีขั้นตอนเปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
- หัวหนาภาควิชาฯ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมกันวิเคราะหแผนอัตรากําลัง ที่กําหนดไว ทุก
5 ปที่แสดงใหเห็นถึงอัตราอาจารยที่คงอยู จํานวน อาจารยที่ เกษียณในแตละป การศึกษา รวมกับแผนการ
ดําเนินงานประจําป เพื่อแสดงใหเห็นถึงจํานวนอาจารยที่ตองสรรหาใหไดในแตละปการศึกษา
- คุณสมบัติของอาจารยที่จะรับเขามาใหมจะดูจากสาขาความเชี่ยวชาญของอาจารยในภาควิชาฯ ที่
ขาดอยู ภายใตการหารือรวมกันของที่ประชุมอาจารยของภาควิชาฯ
4.2การแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
มหาวิทยาลัยไดกําหนดขั้นตอนในการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรไวดังนี้
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมกันพิจารณา เสนอรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ผาน ภาค
วิชาฯ ไปยังคณะกรรมการฝายวิชาการและการศึกษาของคณะฯ ทั้งนี้จะตองพิจารณาอาจารยประจําหลักสูตร
จากคุณวุฒิ ตําแหนงวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ
2. คณะกรรมการฝายวิชาการและการศึกษาของคณะฯ พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง
เหมาะสมของคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญกับหลักสูตร หากพบความไม
ถูกตองเหมาะสมของคุณวุฒิ ตําแหนงทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ในประเด็นใดประเด็น
หนึ่งจะสงกลับใหภาควิชา ฯ พิจารณาใหม หากทุกประเด็นครบถวนฝายวิชาการดําเนินการเสนอชื่อให
คณะกรรมการประจําคณะ ใหความเห็นชอบตามลําดับ กอนเสนอกรรมการวิชาการของวิทยาเขตและ
กรรมการวิชาการของมหวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติและขอมูลให สกอ. ตอไป
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4.3 การบริหารอาจารย
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมกัน กําหนดภาระงานสอน ใหกับอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย
ผูสอนตลอดปการศึกษา โดยมีการประชุมรวมกัน และผานความเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชาฯ
- ติดตามผลการบริหารอาจารยในภาพรวม ระดับ ภาควิชาฯ โดยให แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
ภาควิชาฯ เพื่อสะทอนผลการดําเนินงาน เชน ความตองการสิ่งสนับสนุนจากภาควิชาฯ , แนวคิดและนโยบาย
การพัฒนาดานตางๆ เปนตน
4.4 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย
-มีแผนการสนับสนุนการเพิ่มวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการใหกับอาจารยประจําหลักสูตร
เพื่อใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
-สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะและความเชี่ยวชาญดานการบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา โดยมีงบประมาณเพื่อการพัฒนาอาจารยสนับสนุนทั้ง
จากคณะฯ และภาควิชาฯ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 หลักสูตร
มีการออกแบบหลักสูตรใหมีเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคลองกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ขอกําหนดการประกอบวิชาชีพของสภาวิศวกร แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ที่ประกาศใช
และเทียบกับหลักสูตรระดับนานาชาติในสาขาวิศวกรรมโยธาโดยหลักสูตรถูกออกแบบใหสอดคลองกับความ
การพัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐาน ตั้งแตการนําความรูพื้นฐานไปประยุกตใชกับงานดานวิศวกรรมโยธา
แขนงตางๆ นอกจากนี้ในการออกแบบจัดทําหลักสูตร การดําเนินงาน ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรนั้น จะใช
ขอมูลที่ไดจากความคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากผูมีสวนเกี่ยวของ อาทิ ผูทรงคุณวุฒิ ผูประกอบการ บัณฑิตของ
สาขาวิชา/นิสิตชั้นปสุดทาย ตลอดจนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมไปถึงอาจารย
ผูสอนในรายวิชาตางๆ
5.2 การเรียนการสอน
-อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
ผูสอนในหลักสูตร เพื่อพิจารณากําหนดผูสอน วางแผนการจัดการเรียนการสอน กอนที่จะเปดเรียนทุกภาค
การศึกษา
- การพิจารณาผูสอนจะคํานึงถึงความชํานาญในเนื้อหาวิชาที่สอน ผลงานวิจัยและประสบการณการ
ทํางานที่เกี่ยวของกับรายวิชานั้นๆ
-อาจารย ผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดใหมีการประชุมรวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
ผูสอนในหลักสูตร ใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับ การ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
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5.3 การประเมินผูเรียน
- หลักสูตรจัดใหมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย เชน
• การประเมินโดยอาจารยผูสอน ตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผล
การเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา กําหนดไวใน มคอ. 2 โดยกลยุทธการสอนและวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ผูสอนในแตละรายวิชาฯ สามารถเลือกใชแนวทางเบื้องตน
ไดตามที่กําหนดกลยุทธและวิธีการประเมิน ที่กําหนดไวใน มคอ. 2 สามารถกําหนดหรือ
เลือกใชกลยุทธและวิธีการประเมินที่มีประสิทธิภาพใหเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชาฯ ที่เปด
สอนได
• ประเมินผลการเรียนรูของนิสิตหลังจากจบการเรียนในรายวิชา และตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู
• การประเมินโดยใชแบบสอบถามที่ไดขอมูลจากนิสิตโดยตรง ผานระบบประเมินการเรียนการ
สอนออนไลน เปนตน
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดใหมี การประชุม รวมกันระหวางอาจารยประจําหลักสูตร อาจารย
ผูสอน เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู รับฟงขอเสนอแนะโดยพิจารณาจากผลการประเมินผูเรียนดังกลาว
5.4 การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- หลักสูตรจัดใหมีการประชุมรวมกันเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
- หลักสูตรจัดใหมีการจัดทํา มคอ.3 (มคอ.4) กอนเปดภาคการศึกษา และ ตรวจสอบการรายงานผลการ
ดําเนินงาน ตาม มคอ.5 (มคอ.6) และ มคอ.7 หลังสิ้นสุดการศึกษา ตามระยะเวลาที่กําหนด
- หลักสูตรจัดใหมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
- หลักสูตรจัดใหมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน ใน มคอ.7 ปที่แลว
- กรณีที่มีอาจารยประจําหลักสูตรใหม หลักสูตรจัดให ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
- หลักสูตรสนับสนุนให อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอย
ปละหนึ่งครั้ง รวมถึงใหบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนา วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป
- หลักสูตรจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหม ที่มีตอหลักสูตร
- หลักสูตรจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยการมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร
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ระดับภาควิชา
หองเรียน อุปกรณสื่อการเรียน ประกอบดวย หองเรียนนิสิตปริญญาตรี หองเรียนนิสิตปริญญาโท
หองปฏิบัติการ มีหองแหงการเรียนรูสําหรับนิสิต ซึ่งใชเปนที่เก็บโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี วารสารที่
เกี่ยวของกับงานวิศวกรรมโยธา นิสิตสามารถใชหองนี้เปนที่ทํางานกลุม ปรึกษางานวิจัยกับอาจารยที่ปรึกษา
โครงงานระดับปริญญาตรีได นอกจากนี้จะมีหองปฏิบัติการสําหรับงานวิจัยเพิ่มเติม จากการปรับปรุงตอเติมชั้น
3 เพื่อการทํางานวิจัยรวมระหวาง นิสิตและอาจารย ดังนั้น จึงใหนิสิตมีสวนรวมในการหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู เชน การจัดวางรูปแบบของหองเรียน หองวิจัย การเลือกอุปกรณตางๆนอกจากนี้ยังไดมีลานกิจกรรมอยู
บริเวณดานขางอาคาร 6 (วิศวกรรมโยธา) ซึ่งมีโตะ เกาอี้ ไวทบอรด ปลั๊กไฟ โคมไฟสองสวาง ไวสําหรับใหนิสิต
ไดทํากิจกรรม อานหนังสือ ทําการบาน ติวเพื่อเตรียมตัวสอบ ฯลฯ ทั้งยังมีการติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต (wi-fi)
กระจายทั่วทั้งอาคาร เพื่อใหทุกคนใชไดอยางทั่วถึง
หองปฏิบัติการสําหรับการเรียนในหลักสูตร ประกอบไปดวย 5 หองปฏิบัติการคือ 1) หองปฏิบัติการ
ปฐพีกลศาสตร 2) หองปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ 3) หองปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง 4) หองปฏิบัติการ
คอนกรีตและทดสอบวัสดุ และ 5) หองปฏิบัติการวิจัยรวม ซึ่งอุปกรณและเครื่องมือทดสอบของแตละ
หองปฏิบัติการนั้นไดผานขอกําหนดขั้นต่ําจากหนวยงานภายนอกแลว สวนการใชงานนั้น ไดมีการผังในการจัด
หองปฏิบัติการ การจัดเตรียมเครื่องมือใหเพียงพอกับนิสิตโดยการแบงกลุมในการเรียน
มีระบบการจัดเก็บเอกสารใหอยูในรูปแบบ Digital file ตามระบบ e-Office มีการดําเนินการเก็บ
ขอมูลเอกสารรูปแบบ Digital ในระบบ Network โดยมี Storage ขนาด 2 TB ฝากไวที่หองคอมพิวเตอรหลัก
ของคณะฯ ซึ่งอาจารยผูสอนรวมถึงบุคลากรในภาควิชาฯ สามารถเขาสืบคนเอกสารไดสะดวกและรวดเร็วขึ้น
เชน หากตองการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาของนิสิต การประชาสัมพันธเพื่อศึกษาตอในระดับ
บัณฑิตศึกษา ฯลฯ เพื่อที่จะนําขอมูลนี้แจงแกนิสิตในชั่วโมงการเรียนการสอนก็สามารถที่จะเขาถึงขอมูลและ
แจงแกนิสิตทราบไดในทันที นอกจากนี้ยังมี Face book ของภาควิชา เพื่อเปนสื่อกลางในการติดตอที่ทันสมัย
และใหความรูกับนิสิตไดอยางทั่วถึง
ภาควิชาฯ ไดมีการวางแผนโดยจัดใหมีงบประมาณที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต
กลาวคือ มีแผนงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณตาง ๆ
ที่จะชวยในเรื่องการสอน อาทิ เชน การเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูโดยตรงจาก
การทํางานจริง การสงบุคลากรใหไปอบรมการปรับปรุงเวบไซตของหนวยงาน เพื่อเปนกลไกในการสนับสนุนใน
สวนเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา กลาวคือ บุคลากรสามารถดําเนินการอัพโหลดหรือ
อัพเดทขอมูลใน Website ของภาควิชาฯ ไดเองและทันตอสถานการณ ซึ่งจะเปนประโยชนตอการศึกษาของ
นิสิต
ภาควิชาฯ มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งจะนําขอมูลจากแบบ
ประเมิน รวมถึงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เขาประชุมรวมกันเพื่อดําเนินการตามขอรองเรียน (พิจารณา
งบประมาณรวมดวย) ดังนี้
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• นิสิตทุกชั้นป : ความพึงพอใจดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมของภาควิชาฯ การใหบริการ
ตางๆ ของภาควิชา การจัดการขอรองเรียน
• นิสิตที่เขาเรียนในหองปฏิบัติการ : ความเพียงพอของเครื่องมือ /อุปกรณ และความพึงพอใจ
ตอการใชงานในหองปฏิบัติการ
• นิสิตที่เขาใชหองปฏิบัติการเพื่อการทําวิจัย : ความเพียงพอของเครื่องมือ /อุปกรณ และความ
พึงพอใจตอการใชงานในหองปฏิบัติการรวมไปถึงเครื่องมือ/อุปกรณที่หองปฏิบัติการยังไมมี
ระดับคณะ
หองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสนซึ่งตั้งอยูชั้น 3 อาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 4) มี
ทรัพยากรหนังสือ วารสารทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โครงงานวิศวกรรม มาตรฐานที่เกี่ยวของกับ
งานวิศวกรรม หนังสืออานเพื่อความบันเทิง รวมถึงแบบบานเอื้ออาทร ในสวนของระบบสารสนเทศ นิสิต
สามารถใชบริการจากศูนยสารสนเทศคณะวิศวกรรมศาสตรกําแพงแสน ซึ่งมีคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะที่นิสิต
สามารถเขามาใชงานไดอีกจํานวนประมาณ 100 เครื่อง
คณะ /ภาควิชาฯ ไดจัดงบประมาณสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเติม เชน จัดหา
โปรแกรม Software เครื่องมือทดสอบตางๆ เพื่อการทํางานวิจัยในวิชาในหลักสูตร นอกจากนี้ทางหองสมุด
คณะฯ ยังมีการสํารวจความตองการในการจัดหาหนังสือหรือตํารา ซึ่งนอกจากจะใหอาจารยใชในการสอนแลว
นิสิตยังสามารถใชเสริมความรูนอกจากในตําราเรียนไดอีกดวย
ระดับสถาบัน
นิสิตสามารถใชบริการจากหองสมุดสํานักหอสมุด กําแพงแสน หองสมุดสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และหองสมุดอื่นๆ ในทุกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร ศูนยบริการ
สารสนเทศซึ่งใหบริการดานขอมูล การยืม-คืน ทรัพยากร ผานระบบเครือขายครอบคลุมหองสมุดทุกวิทยาเขต
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับ ในระบบสารสนเทศมีศูนยคอมพิวเตอรประจําวิทยาเขตและสํานัก
บริการคอมพิวเตอรที่ใหบริการโดยอยูในรูปของบัญชีผูใชเครือขายนนทรีซึ่งนิสิตจะไดรับอนุญาตใหใชเครือขาย
อินเตอรเนต “นนทรี ” โดยตองมี “บัญชีผูใช (Account)” หรือ “ชื่อผูใช (Username)” และ
“รหัสผาน (Password)” เพื่อการใชงานทั้งในระบบเคเบิ้ลและระบบไรสาย
ในการดําเนินการรวมกันของสํานักหอสมุด ระดับวิทยาเขตนั้น ไดมีการสํารวจความตองการในการ
จัดหาหนังสือหรือตําราผานมายังคณะฯ/ภาควิชาฯ ซึ่งอาจารยประจําหลักสูตรจะมีการสงรายชื่อตําราในสวนที่
เกี่ยวของกับการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีความตองการกลับไปยังสํานักหอสมุด เมื่อมีการดําเนินการจัดซื้อ
แลวจะสงรายชื่อหนังสือที่จัดซื้อใหมแจงกลับมายังคณะฯ/ภาควิชาฯ
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการวางแผนติดตามและ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบมคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบมคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดป
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมคอ.3
และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานในมคอ.7 ปที่แลว ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะใหดําเนินการ
8. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนิเทศ โดยเฉพาะ
เปาประสงคของหลักสูตรหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพที่เกี่ยวของกับศาสตร
ที่สอนหรือเทคนิคการเรียนการสอนอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทําหนาที่ถายทอดความรูใหกับนิสิต (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพภายใตความรับผิดชอบของสวนงานตนสังกัด
และมีการนําผลไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพการบริหารหลักสูตร
โดยรวมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0

*เปนการประเมินตัวชี้วัดตอเนื่องจากหลักสูตรเลมกอนหนานี้
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละวิชา
โดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะหและเนนใหเกิดการนําไปประยุกตใชในการ
ทํางานกระตุน ใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับสิ่ง
ตางๆในธรรมชาติ เพื่อใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหผูเรียนไดทําการ
ทดลองปฏิบัติการจริง และมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน ใน
การประมินกลยุทธการสอนใชวิธีการสังเกตพฤติกรรมและการตอบโตของนิสิตรวมถึงการสอบถามความ
คิดเห็นจากนิสิต เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหปรับปรุงการเรียนการสอน และมีการจัดประชุมคณาจารยใน
ภาควิชาฯ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธการสอน การตรงตอ
เวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชา และการใชสื่อการสอนใน
ทุกรายวิชา และมีการประเมินโดยตัวอาจารยและเพื่อนรวมงาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมอาศัยวิธีการสอบถามความคิดเห็น จากตัวแทนนิสิตในแตละชั้นปกับ
ผูแทนอาจารย การสอบถามความคิดเห็นจากบัณฑิตและผูใชบัณฑิต เพื่อทําใหทราบถึงประสิทธิภาพในการ
ผลิตบัณฑิต ขอมูลที่ไดจากการสอบถามความคิดเห็นจะนํามาใชประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร โดย
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิตอไป
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิศวกรรมศาสตร โดยการกําหนดตัวบงชี้หลักและเปาหมายผลการดําเนินงานขั้นต่ําทั่วไป ตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมจากรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษา วาบัณฑิต
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร และ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป
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