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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 

หมวดที่ 1.  ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 ภาษาไทย         :   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)       :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 

 ช่ือยอ (ภาษาไทย)       :   วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   :   Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 

 ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ)    :   B.Eng. (Civil Engineering) 

3. วิชาเอก 

 วิศวกรรมโยธา 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 147 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช 

 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

5.4 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

- 
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5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา พ.ศ. 2556 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 2/2560 

เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2560 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2560  เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2560 

สภาวิชาชีพ อนุมัติรับรองปริญญาในการประชุมครั้งท่ี 61-4/2562 วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 

เปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา  2560 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสูตรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในปการศึกษา  2562 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

(1) รับราชการในหนวยงานตางๆ ที่ตองการความรูทางดานวิศวกรรมโยธา 

(2) วิศวกรโยธา สามารถคุมงานกอสราง  ออกแบบการกอสราง เปนผูบริหารงานกอสรางหรือให

คําปรึกษางานท่ีเก่ียวของ 

(3) ตําแหนงงานตางๆที่ตองการความรูดานวิศวกรรมโยธา 

 

9. ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ช่ือ-สกุล เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายณัฐพงษ  อารีมิตร 3-4099-00675-77-1 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Structural 

Engineering) 

M.Eng. (Structural 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

2 นางสาวธันยดา  พรรณเชษฐ 3-4099-00530-81-1 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Computational 

Mechanics) 

M.Eng. (Structural 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
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ที ่ ช่ือ-สกุล เลขบัตรประจําตัว

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

3 นางสาวรัตมณ ี นันทสาร 3-4099-00536-98-4 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Civil Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

4 นายปยะวัชร ฝอยทอง 3-3504-00638-03-9 อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

5 นายพัศพันธน  ชาญวสุนันท 3-1017-01111-92-0 อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

หมายเหตุ   รายละเอียดของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 2) 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ในปจจุบันประเทศไทยมีความพยายามท่ีจะพัฒนาประเทศใหมีความเปนเลิศในทุก ๆ ดาน 

แตการมุงเนนในการพัฒนาดังกลาวนั้น ตองมีการเตรียมความพรอมทางดานโครงสรางพื้นฐานใหเพียงพอ 

โดยมีทรัพยากรมนุษยเปนกําลังสําคัญในการจัดเตรียม การวางแผน การบริหารจัดการในการกอสรางที่

เหมาะสม ซ่ึงจะทําใหการพัฒนาประเทศโดยรวมประสบความสําเร็จมากย่ิงข้ึน ดังนั้น บัณฑิตทางดาน

วิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพสูงจึงมีความจําเปนอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศ เน่ืองจากงานดานวิศวกรรม

โยธาไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  อีกทั้งใชเทคโนโลยีในสวนของเครื่องมือและอุปกรณ  โปรแกรมการ

ออกแบบและวิเคราะหท่ีมีศักยภาพสูงข้ึนมาก ซึ่งเทคโนโลยีและโปรแกรมเหลานี้ ตองการวิศวกรท่ีมี

ความรูความเช่ียวชาญในการประยุกตใชงานในดานน้ีไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งจะประกาศใชในป พ.ศ. 2560 

ถึง พ.ศ. 2564 ไดบรรจุยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และยุทธศาสตรดาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรมไวในแผน  ซึ่งมุงเนนคุณภาพมนุษยที่จะใชชีวิตในสังคม      

เปนคนดี มีระเบียบวินัย เปนคนเกง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม

และทั่วถึง ปฏิรูประบบการเรียนรู โดยมุงจัดการเรียนรูเพื่อสรางสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษา

ต้ังแตระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู ปรบัหลักสูตร และผลิตกําลังคน
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ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของตลาด การวิจัย และการใชเทคโนโลยี และส่ือเพ่ือ

การเรียนรูเปนผลใหประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณภายนอก และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกรท่ีมีผลกระทบตอ

มาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรี ดานวิศวกรรมศาสตร ในการท่ีจะทําใหบัณฑิตมีมาตรฐานเทียบเคียงกัน

ไดทั้งระดับชาติและระดับสากลนั้น  จึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพสามารถ

ปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและมาตรฐานคุณวุฒิทางดานวิศวกรรมศาสตร การรองรับ

การแขงขันของตลาดแรงงานในปจจุบันและอนาคตได รวมทั้งการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน  ที่จะตองยกระดับบัณฑิตใหมีคุณภาพสูงข้ึน   เพื่อเขาไปเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศ  ให

สามารถแขงขันไดในประชาคมโลก โดยการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโยธาที่มีความพรอมท่ีจะปฏิบัติงาน 

มีความรูคูคุณธรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และความเปนผูนําที่มีความรอบรูและรูเทาทันเทคโนโลยี

วิชาชีพ สามารถส่ือสารเปนภาษาอังกฤษได มีความเช่ียวชาญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการบูร

ณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเขากับหลักสูตร  เพ่ือเรียนรูการทํางานในภาคการผลิตและภาค

สงัคม 

12.2 ความเก่ียวของกบัพันธกิจของสถาบัน 

การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยที่เนนการเปนสถาบัน

การเรียนรูพลวัตรระดับแนวหนาในการผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน

อุดมศึกษา และการสรางความเปนเลิศในการประยุกตเทคโนโลยี และพัฒนานวัตกรรมอีกท้ังยังเปนภาระ

หนึ่งของพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ีมีไวดังน้ี 

- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากร 

- ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรูและนวัตกรรม 

- บริการวิชาการแกสังคม 

- ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่น ท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 การบริหารหลักสูตรนี้ 

 - ไมมี 

13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

-ไมมี 

13.3 การบริการใหหลักสูตรอ่ืน 

 -ไมมี 
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หมวดที่ 2.  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)     

มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในดานวิศวกรรมโยธา มีทักษะและประสบการณการเรียนรูและ

การฝกปฏิบัติพรอมสําหรับการทํางาน นอกจากน้ันยังมีความสามารถในการแกปญหาในสาขาวิชาชีพ

วิศวกรรมโยธาไดเปนอยางดี โดยเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาวิชาชีพ เขาใจ

ในสถานการณของโลกและสังคมที่มีความแตกตางหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เปนบัณฑิต

ท่ีพึงประสงคของสังคมและตลาดงานปจจุบัน รวมท้ังมีความสามารถในการเรียนรูตลอดชีวิต 

1.2 วัตถุประสงค 

หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)     มี

วัตถุประสงคเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคณุสมบัติดังนี้ 

(1) มีความรูความสามารถดานวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ท้ังในภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ สามารถประยุกตใชความรูไดอยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพและการศึกษาตอทางดาน

วิศวกรรมโยธาในระดับท่ีสูงข้ึน 

(2) มีความสามารถในการใชความรู  ทั กษะทาง วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และ

วิศวกรรมศาสตรในการคิดวิเคราะห ริเริ่มสรางสรรคงาน และแกไขปญหาทางวิศวกรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสม 

(3) มีความสามารถในการใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศพัทเทคนิคทางวิชาชีพในการ

ติดตอสื่อสาร การเรียนรู และการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศได

อยางมีประสิทธิภาพ 

(4) มีความสนใจใฝรู สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ใหทันตอความกาวหนาและการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ 

(5) มีวุฒิภาวะ ความเปนผูนํา มนุษยสัมพันธ และทักษะในการทํางานเปนหมูคณะและ

เครือขาย สามารถบริหารจัดการงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(6) มีความรูพ้ืนฐานและทักษะในการเปนผูประกอบการ 

(7) มีจิตสาธารณะ เสียสละ อุทิศตนเพ่ือสังคม ถือเอาประโยชนของสวนรวมเปนท่ีตั้ง 

ภาคภูมิใจในทองถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

(8) มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานและใชชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม 

(9) มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว องคกร สังคม และ

ประเทศชาติ ประกอบวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

• การพัฒนาการเรียนการสอน 1. อาจารยทุกคนโดยเฉพาะ

อาจารย ใหม ต อง เ ข า อบรม

เกี่ยวกับกับหลักสูตร  การสอน

รูปแบบตางๆ และการวัดผล 

ประเมินผล ทั้งน้ีเพ่ือใหมีความรู 

ความสามารถในการประเมินผล

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่

ผูสอนจะตองสามารถวัดและ

ประเมินผลไดเปนอยางดี 

2. สนับสนุนบุคลากรดานการ

เรียนการสอนใหทํางานบริการ

วิชาการแกองคกรภายนอก 

3. สงเสริมใหมีการนําความรู  

และงาน วิจัยไปใชจริงเพ่ือทํา

ประโยชนใหแกชุมชน ตลอดจน

สงเสริมหลักสูตรของคณะตางๆ

ใหเสริมสรางความรูของตน โดย

เนนความก าวหน าทางด าน

วิศวกรรมโยธา 

1. อาจารยทุกคนสามารถวัด

และประเมินผลของหลักสูตรได 

2. ปริมาณงานบริการวิชาการ

ตออาจารยในหลักสูตร 

3. รายงานผลประเมินความพึง

พอใจของผูใชบริการวิชาการ 

4.จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

เปนประโยชนตอ ชุมชนและ

ความบรรลผุลสําเร็จ 

• การพัฒนานักศึกษา 1. สงเสริมใหนักศึกษามีความ

เปนผูนําและผูรวมงานท่ีดี  มี

มนุษยสัมพันธ 

2. ส ง เ ส ริ ม ใ ห นั ก ศึ ก ษ า มี

คุณธรรม และจริยธรรม  

3. สง เสริมการเตรียมความ

พรอมใหนักศึกษาสําหรับการ

สอบใบประกอบวิชาชีพ 

4. ก า ร ส ง เ ส ริ ม ท า ง ด า น

ภาษาตางประ เทศ โดย เน น

ภาษาอังกฤษ 

1. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม

นักศึกษาใหมีความเปนผูนําและ

ผูรวมงานที่ดี มีมนุษยสัมพันธ 

2. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมให

นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 

3. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมให

นักศึกษามีความพรอมสําหรับ

การสอบใบประกอบวิชาชีพ 

4. จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมให

นักศึกษาพัฒนาดาน

ภาษาตางประเทศ โดยเนน

ภาษาอังกฤษ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

• การเปลี่ยนแปลงจุดเนนของ

หลักสูตร 

เพ่ิมทักษะในการทํางานของ

นักศกึษา 

1. การพานักศึกษาไปดูงานนอก

สถานที่ท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

2. เพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวของกับ

เศรษฐศาสตร 

3. ปรับปรุงดานปฏิบัติการ

เพ่ือใหนักศึกษามีความรู 

• การเพ่ิมเน้ือหาใหม ๆ ท่ีสําคัญ ทํ า ก า ร ท บ ท ว น เ นื้ อ ห า ใ น

หลักสูตร และแทรกเทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหมๆเพ่ิมมากขึ้น 

ปรับปรุงเน้ือหาในรายวิชาใน

สวนสาระใหมหรือเพ่ิมเติม

เนื้อหา 

• การเตรียมความพรอมของ

นักศึกษาสําหรับการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพและการเตรียม

ความพรอมทางดาน

ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ

ภาษาอังกฤษ 

1. มีการจัดติวนักศึกษาช้ันป

สุดทายเพ่ือเปนการเตรียมความ

พรอมใหนักศึกษาสําหรับการ

สอบใบประกอบวิชาชีพ 

2 .  จัด โครงการ เรี ยนรู เ รื่ อ ง

ภาษาอังกฤษ 

3. มีการสอดแทรกศัพทเทคนิค

ในแตละรายวิชา 

1. นักศึกษามีความพรอม

สาํหรับการสอบใบประกอบ

วิชาชีพ 

2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาดานภาษาอังกฤษ ทุกป

การศึกษา 

 
 

 

หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย 

การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 1 ขอ 6 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4)  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ถามี) 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษ 

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

ไมมี 
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2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาตน เดอืนสิงหาคม - เดอืนธันวาคม 

 ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม - เดือนพฤษภาคม 

 ภาคการศึกษาพิเศษ เดอืนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม (ถามี) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เปนผูมีคุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ 2555 

หมวดท่ี 2 ขอท่ี 9 (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรอาจมีพื้นฐานการเรียนรูในหลักสูตรไมเพียงพอ รวมท้ังทักษะ

และความรูความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายในชีวิต เทคนิคหรือขอเสนอแนะ

ในการเรียนในระดับมหาวิยาลัย 

2.4.2 จัดเวลาใหอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา ไดใหคําแนะนําแก

นักศึกษา 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
ปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปท่ี 1 80 80 80 80 80 

ชั้นปท่ี 2 - 80 80 80 80 

ชั้นปท่ี 3 - - 80 80 80 

ชั้นปท่ี 4 - - - 80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 80 80 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 9,600,000 

งบประมาณแผนดิน (ใชสอย 

ตอนแทน วัสดุ ครุภัณฑ) 

1,474,106 1,547,811 1,625,201 1,706,461 1,791,784 

รวมรายรับ 3,874,106 6,347,811 8,825,201 11,306,461 11,391,784 
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ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบใชสอย ตอบแทน 1,162,232 1,904,343 2,647,560 3,391,938 3,417,535 

งบวัสดุ 871,674 1,428,257 1,985,670 2,543,954 2,563,152 

งบครุภัณฑ 871,674 1,428,257 1,985,670 2,543,954 2,563,152 

งบดําเนินการ (การ

พัฒนาการเรียนการสอน 

พัฒนานักศึกษา ทุน ฯลฯ) 

968,526 1,586,953 2,206,300 2,826,615 2,847,946 

รวมรายจาย 3,874,106 6,347,811 8,825,201 11,306,461 11,391,784 

 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร =  283,728 บาท 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปนแบบช้ันเรียน 

 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา

และคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี  จากการศึกษาในระบบ (เอกสารแนบทายหมายเลข 5) และ

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  ว าดวย การลงทะเ บียนเรี ยนข ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 6) 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จาํนวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร   147  หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

 

 จํานวนหนวยกิต 

ตามแผนการศึกษา 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 

1.1 กลุมวิชาภาษา  12 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 12 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 6 
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2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                111 

 ฝกงาน สหกิจศึกษา 

2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน 34 34 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 68 71 

2.2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 17 17 

2.2.2 วิชาชีพวิศวกรรมโยธา                                                51 48 

2.2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

2.2.3.1  วิชาฝกงาน                   (ไมนับหนวยกิต) 1 - 

2.2.3.2  วิชาสหกิจศึกษา - 6 

2.3 กลุมวิชาเลือก                                    9 6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 – 9 

 

3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียด

แยกตามกลุมวิชาดังตอไปน้ี 

(1) กลุมวิชาภาษา 12 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาภาษา จํานวน 12 หนวยกิต 

โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้ 

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I 

**000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II 

**000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  

*000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

 

(2) กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 12 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 

จํานวน 12 หนวยกิต โดยมีรายวิชาดังตอไปนี้ 

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management  
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000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 3 

 Basic Computer and Information Technology (ไมนับหนวยกิต) 

**EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

**EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  

 

หมายเหตุ: รายวิชา  000 160 เปนรายวิชาที่นักศึกษาจะตองศึกษาเรียนรูดวยตนเอง ในระบบ e-Learning ของ

มหาวิทยาลัย หรือสมัครเขารับการอบรมในหัวขอตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ไมมีการเรียนการสอนในชั้นเรียนและไม

นับหนวยกิต (Audit) นักศึกษาจะตองสอบผานรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

(3) กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยศาสตร 6 หนวยกิต 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานรายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยศาสตร  

จํานวน 6   หนวยกิต โดยมีรายวิชาดังตอไปน้ี 

**000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  

**EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

   

3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                           ไมนอยกวา 111 หนวยกิต 

 นักศึกษาตองเรียนและสอบผานในรายวิชาที่กําหนดไวในกลุมตาง ๆ ดังรายละเอียดแยกตามกลุม

วิชาดังตอไปนี ้

(1) กลุมวิชาพื้นฐาน 34 หนวยกิต 

นักศกึษาตองเรียนและสอบผานในทุกวิชาตอไปน้ี 

**EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

**EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop Practice  

**EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  
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**EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

**SC201005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

**SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory  

**SC401206 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

**SC401207 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

**SC402202 แคลคูลสัสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

**SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

**SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I   

**SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

**SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

**SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory II  

 

(2)  กลุมวิชาบังคับ                                                68 หรือ 71 หนวยกิต 

 2.1 วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 17 หนวยกิต 

นักศกึษาตองเรียนและสอบผานในทุกรายวิชาดังตอไปนี้ 

**EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

**EN112300 กําลังวัสดุ 1 3(3-0-6) 

 Strength of Materials I  

**EN112301 กําลังวัสดุ 2 2(2-0-4) 

 Strength of Materials II 
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**EN112600 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

 Fluid Mechanics  

**EN112601 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล 1(0-3-2) 

 Fluid Mechanics Laboratory  

**EN112400 การสาํรวจ 3(3-0-6) 

 Surveying  

**EN112401 ปฏิบัติการสํารวจ 1(0-3-2) 

 Surveying Laboratory  

**EN113410 การสาํรวจภาคสนาม 1(0-3-2) 

 Field Survey  

 

2.2  วิชาชีพวิศวกรรมโยธา                              48 หรือ 51 หนวยกติ 

นักศึกษาตองเรียนและสอบผานจากทุกรายวิชาตอไปนี้ และตองไดคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมตํ่ากวา 2.00 หรือตองไดระดับคะแนนแตละวิชาไมตํ่ากวา  C  จึงมีสิทธ์ิสําเร็จการศึกษา   สําหรับ

นักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษาในกลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษาจะไดรับการยกเวนไมตองเรียน

วิชา EN114998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโยธา และ EN114999 โครงการวิศวกรรมโยธา 

 

**EN112200 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Geology  

**EN112302 ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6) 

 Structural Theory  

**EN113201 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) 

 Soil Mechanics  

**EN113202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-2) 

 Soil Mechanics Laboratory  

**EN113203 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-8) 

 Foundation Engineering & Practice  

**EN113320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 3(3-0-6) 

 Civil Engineering Materials and Testing  

**EN113321 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2) 

 Civil Engineering Materials Laboratory  

**EN113303 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) 

 Structural Analysis  
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**EN113304 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8) 

 Reinforced Concrete Design & Practice  

**EN113402 การสาํรวจเสนทาง 3(3-0-6) 

 Route Surveying  

**EN113500 วิศวกรรมการขนสง 3(3-0-6) 

 Transportation Engineering  

**EN113501 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

 Highway Engineering   

**EN113502 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 1(0-3-2) 

 Highway Engineering Laboratory  

**EN113602 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

 Hydrology  

**EN113603 วิศวกรรมชลศาสตร 3(3-0-6) 

 Hydraulic Engineering  

**EN114101 การบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Management  

**EN114305 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 4(3-3-8) 

 Timber and Steel Design & Practice  

**EN114998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2) 

 Civil Engineering Pre-project  

**EN114999 โครงการวิศวกรรมโยธา 2(0-6-3) 

 Civil Engineering Project  

 

2.3  วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา                           1 หรือ 6 หนวยกิต 

นักศกึษาตองเลือกเรียนและสอบผานรายวิชาใดวิชาหน่ึงจากรายวิชาตอไปนี้ 

**EN113796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical Training (ไมนับหนวยกิต) 

**EN114785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา 6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Civil Engineering  

 

(3)  กลุมวิชาเลือก                                  ไมนอยกวา 6 หรือ  9 หนวยกิต 

 นกัศึกษาตองเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ีคณะจะเปดเพ่ิมเติม

ภายหลังที่โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิศวกรรมศาสตร โดยตองลงทะเบียนและสอบ
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ผานอยางนอย 6 หนวยกิตสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา EN114785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม

โยธา ในกลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา หรืออยางนอย 9 หนวยกิตสําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชา 

EN113796 การฝกงาน ในกลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา  

**EN113100 วิศวกรรมงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Engineering   

**EN113204 ปฐพีพลศาสตรข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Soil Dynamics  

**EN113312 เทคโนโลยีคอนกรีตข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Concrete Technology  

**EN113403 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรข้ันแนะนํา 3(2-3-6) 

 Introduction to Geographic Information Systems  

**EN113404 เสนโครงแผนที่ 3(3-0-6) 

 Map Projection  

**EN113503 การวางแผนการขนสงในเมือง 3(3-0-6) 

 Urban Transportation Planning  

**EN113504 วิศวกรรมการจราจร 3(3-0-6) 

 Traffic Engineering  

**EN113604 วิศวกรรมน้ําใตดิน 3(3-0-6) 

 Groundwater Engineering   

**EN114102 การบริหารผลิตภาพงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Productivity Management  

**EN114103 การวางแผนและการกําหนดเวลางานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Planning and Scheduling  

**EN114104 การบริหารสัญญาและกฎหมายงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Contract and Related Law Management  

**EN114105 การจัดการงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Management  

**EN114205 การปรับปรุงดิน 3(3-0-6) 

 Soil Improvement   

**EN114206 ฐานรากเสาเข็ม 3(3-0-6) 

 Pile  Foundation  

**EN114207 โครงสรางดิน 3(3-0-6) 

 Earth Structures  
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**EN114306 การวิเคราะหโครงสรางข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Structural Analysis  

**EN114307 การออกแบบโครงสรางเหล็กข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Steel Structures Design  

**EN114308 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) 

 Pretressed Concrete Design  

**EN114309 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6) 

 Building Design  

**EN114310 การออกแบบสะพานคอนกรีต 3(3-0-6) 

 Concrete Bridge Design  

**EN114311 พลศาสตรโครงสราง 3(3-0-6) 

 Structural Dynamics  

**EN114405 การสาํรวจดวยภาพถาย 3(3-0-6) 

 Photogrammetry  

**EN114505 ระบบการจัดการโลจิสติกสในการขนสง 3(3-0-6) 

 Transport Logistics Management Systems  

**EN114506 การออกแบบถนนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 3(3-0-6) 

 Roadway Design by Application Software  

**EN114507 การออกแบบถนนทางเรขาคณิต 3(3-0-6) 

 Geometric Highway Design   

**EN114508 การออกแบบผิวจราจร 3(3-0-6) 

 Pavement Design  

**EN114509 เทคโนโลยีแอสฟลต 3(3-0-6) 

 Asphalt Technology  

**EN114605 ชลศาสตรการไหลทางน้ําเปด 3(3-0-6) 

 Open Channel Hydraulics  

**EN114700 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-6) 

 Computer  Applications in Civil Engineering   

**EN114701 สถิติประยุกตสําหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) 

 Applied Statistics for Civil Engineers  

**EN114774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

 Special Topics in Civil Engineering 
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*EN003300 วิศวกรรมระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  

*EN003301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

*EN003302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

*EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

*EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

*EN003305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Management  

*EN003306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

*EN003307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

*EN003308 ระบบไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

*EN003309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

*EN004310 ระบบขับเคล่ือนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

*EN004311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                      6 – 9 หนวยกติ 

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือ

สถาบันการศึกษาอ่ืนหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพ่ิมเติมภายหลัง โดยไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากนักศึกษา

ลงทะเบียนเกินจากท่ีกําหนดไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 

 

หมายเหตุ : *  หมายถึง รายวิชาเปดใหม 

  ** หมายถึง รายวิชาเปลี่ยนแปลง 
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คําอธิบายระบบรหัสวิชา 

รหัสวิชาในหลักสูตร กําหนดไวดังนี้ 

000 xxx ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง วิชาของสํานักวิชาศึกษาทั่วไป 

000 10x ตัวเลข 5 ตัวแรก หมายถึง วิชาของสถาบันภาษา 

 EN  หมายถึง วิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร 

xxxxxx ตัวเลข 2 ตวัแรก หมายถึง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

 เลข 00 หมายถึง วิชากลางคณะวิศวกรรมศาสตร 

 เลข 11 หมายถึง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ตัวเลขตัวท่ี 3 หมายถึง ระดับของชั้นปในการศึกษา 

 เลข 1 หมายถึง วิชาที่ทาํการสอนในช้ันปที่ 1 

 เลข 2 หมายถึง วิชาที่ทําการสอนในช้ันปที่ 2 

 เลข 3 หมายถึง วิชาที่ทาํการสอนในช้ันปที่ 3 

 เลข 4 หมายถึง วิชาที่ทาํการสอนในช้ันปที่ 4 

 ตัวเลขตัวที่ 4 หมายถึง กลุมวิชาที่จัดสอน 

 เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาในสาขาวิศวกรรมการบริหารงานกอสราง 

 เลข 2 หมายถึง กลุมวิชาในสาขาวิศวกรรมปฐพี 

 เลข 3 หมายถึง กลุมวิชาในสาขาวิศวกรรมโครงสราง 

 เลข 4 หมายถึง กลุมวิชาในสาขาวิศวกรรมสํารวจ 

 เลข 5 หมายถึง กลุมวิชาในสาขาวิศวกรรมการขนสง 

 เลข 6 หมายถึง กลุมวิชาในสาขาวิศวกรรมทรพัยากรนํ้า 

 เลข 7 หมายถึง สัมมนา ปญหาพิเศษ หัวขอพิเศษ ฝกงาน สหกิจศึกษา และ

คอมพิวเตอร 

 เลข 9 หมายถึง หมายถึง กลุมวิชาเตรยีมโครงการ และโครงการ  

 ตัวเลขตัวที่ 5-6 หมายถึง ลําดับที่ของรายวิชาในแตละกลุม 

SC  หมายถึง วิชาของคณะวิทยาศาสตร 

xxxxxx ตัวเลขตัวที่ 1 หมายถึง ภาควิชาของคณะวิทยาศาสตร 

  เลข 2 หมายถึง  ภาควิชาเคมี 

  เลข 4 หมายถึง  ภาควิชาคณิตศาสตร 

  เลข 5 หมายถึง  ภาควิชาฟสิกส 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต 

000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  

EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop Practice  

EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  

SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1 1(0-3-2) 

 General Physics Laboratory I  

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 20 

   

ปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  

SC201005 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory 
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SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II  

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2 1(0-3-2) 

 General PhysicsLaboratory II  

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 40 

   

ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management  

EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

EN112300 กําลังวัสดุ 1 3(3-0-6) 

 Strength of Materials I  

EN112200 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering  Geology  

SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 21 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 61 

   

ปที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

EN112301 กําลังวัสดุ 2 2(2-0-4) 

 Strength of Materials II 
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EN112600 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 

 Fluid Mechanics  

EN112601 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล 1(0-3-2) 

 Fluid Mechanics Laboratory  

EN112302 ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6) 

 Structural Theory  

EN112400 การสํารวจ 3(3-0-6) 

 Surveying  

EN112401 ปฏิบัติการสํารวจ 1(0-3-2) 

 Surveying  Laboratory  

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering  

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

 Free Elective  

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 22 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 83 

   

ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต 

EN113201 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) 

 Soil Mechanics  

EN113202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-2) 

 Soil Mechanics Laboratory  

EN113320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 3(3-0-6) 

 Civil Engineering Materials and Testing  

EN113321 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2) 

 Civil Engineering Materials Laboratory  

EN113303 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) 

 Structural Analysis  

EN113402 การสํารวจเสนทาง 3(3-0-6) 

 Route Surveying  

EN113500 วิศวกรรมการขนสง 3(3-0-6) 

 Transportation Engineering  
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EN113602 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

 Hydrology  

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 20 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 103 

   

ปที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต 

EN113203 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-8) 

 Foundation Engineering & Practice  

EN113410 การสํารวจภาคสนาม 1(0-3-2) 

 Field Survey  

EN113304 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8) 

 Reinforced Concrete Design & Practice  

EN113501 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

 Highway Engineering  

EN113502 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 1(0-3-2) 

 Highway Engineering Laboratory  

EN113603 วิศวกรรมชลศาสตร 3(3-0-6) 

 Hydraulic Engineering  

xxx xxx วิชาเลือกเสรี 3 

 Free Elective  

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 122 

   

ปที่ 3 ภาคการศึกษาพิเศษ  

(สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

EN113796 การฝกงาน 1(0-3-1) 

 Practical  Training                                                             

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 1 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 122 
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1  

(สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  

EN114101 การบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Management  

EN114305 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 4(3-3-8) 

 Timber and Steel Design & Practice  

EN114998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2) 

 Civil Engineering Pre-project  

ENxxxxx วิชาเลือก 3 

 Elective Course   

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 17 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 139 

   

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1  

(สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา) หนวยกิต 

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-Development  

EN114101 การบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Management  

EN114305 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 4(3-3-8) 

 Timber and Steel Design & Practice  

ENxxxxx วิชาเลือก 6 

 Elective Course   

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 19 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 141 
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ปที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2  

(สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาฝกงาน) หนวยกิต 

EN114999 โครงการวิศวกรรมโยธา 2(0-6-3) 

 Civil Engineering Project   

ENxxxxx วิชาเลือก 6 

 Elective Course   

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 8 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 147 
   

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2  

(สําหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา) หนวยกิต 

EN114785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา 6 

 Cooperative Education in Civil Engineering  

 จํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 6 

 รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 147 
    

3.1.5 คาํอธิบายรายวิชา 

**000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 

 English I  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 
การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพ่ือสามารถสื่อสารได

ในชีวิตประจําวันและในการเรียน 
 

 
Development of reading, writing, speaking and 

listening skills for use in every-day life and learning 
 

   

**000 102 ภาษาองักฤษ 2 3(3-0-6) 

 English II  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  000 101  

 

การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง เพ่ือสามารถสื่อสารได

ในชีวิตประจําวันและในการเรียนในระดับที่สูงข้ึนจากที่เรียนในวิชา 

000 101 

 

 

Development of reading, writing, speaking and 

listening skills for use in every- day life and learning at a 

higher level than the course 000 101 
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**000 103 ภาษาองักฤษ 3 3(3-0-6) 

 English III  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  000 102  

 
การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ได

ในชีวิตประจําวันการเรียน และอาชีพ 
 

 

Development of reading, writing, speaking, listening, 

presenting and discussing in every-day life, learning and 

occupation 

 

   

*000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 

 English IV  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  000 103  

 

การพัฒนาทักษะการอาน เขียน พูด ฟง นําเสนอ อภิปราย ได

ในชีวิตประจําวัน การเรียน และอาชีพ ในระดับท่ีสูงข้ึนจากท่ีเรียนใน

วิชา 000 103 

 

 

Development of reading, writing, speaking, listening, 

presenting and discussing in every- day life, learning and 

occupation at a higher level than the course 000 103 

 

   

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) 

 Leadership and Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนํา บุคลิกภาพ ลักษณะและ

บทบาทผูนํา การสรางทีมงานและการทํางานเปนทีม หลักการและ

ทฤษฎีการจัดการ  การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต การ

จัดการ        การเปลี่ยนแปลง การจัดการความขัดแยง การจัดการ

เชิงกลยุทธ แนวทางการพัฒนาภาวะผูนําและการจัดการ 

 

 

Concepts and theories of leadership, personalities, 

characteristics and roles of leadership, team building and 

team working, principle and  theories of management, self 

management,  crisis management, change management, 

conflict management, strategic management, 

development of leadership and  management 
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**000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) 

 Multiculturalism  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

วัฒนธรรมและความหลากหลายทางวัฒนธรรม  วัฒนธรรม

ตะวันตก  วัฒนธรรมตะวันออก วัฒนธรรมอาเซียน วัฒนธรรมไทย

และวัฒนธรรมอีสาน  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกระแสโลกาภิ

วัตนกับผลกระทบทางวัฒนธรรม  วัฒนธรรมกับวิถีชีวิต 

 

 

Culture and cultural diversity, western culture, eastern 

culture, ASEAN culture, Thai culture and Isan culture, social 

changes and globalization and their impact on culture and 

culture in way of life 

 

   

000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน 3 

 Basic Computer and Information Technology (ไมนับหนวยกิต) 

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การใชคอมพิวเตอรเบ้ืองตนและการจัดการแฟมขอมูล สารสนเทศ

และการสื่อสาร การประมวลผลคํา ตารางคํานวณ การนําเสนอ

ผลงาน ฐานขอมูล 

 

 

Basic concepts of computer and information 

technology, using the computer and managing files, 

information and communications, word processing, 

spreadsheets, presentations, databases 

 

   

**000 175 การคดิเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) 

 Creative Thinking and Problem Solving  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

หลักการ แนวคิดและกระบวนการคิดเชิงสรางสรรค การ

แสวงหาขอมูลและความรู การใหเหตุผล การตัดสินใจ เทคนิคการคิด

เชิงสรางสรรค การประยุกตการคิดทางคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและ

สงัคมศาสตรสําหรับการแกปญหา 

 

 
Principle, concept and process of creative thinking, 

information and knowledge seeking, reasoning, thinking and 
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decision making, develop and techniques of creative 

thinking,  application of mathematic scientific and social 

thinking for problem solving 

   

**EN001100 การพฒันาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) 

 Learning Skill Development  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ลักษณะพ้ืนฐานของการทํางาน ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 

21 ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง การประยุกตใชงานคอมพิวเตอรเพ่ือ

การเรียนรู ระบบการจัดการคุณภาพในองคกร หลักการความ

ปลอดภัย ทักษะการตั้งคําถาม ทักษะการจดบันทึก ทักษะความคิด

สรางสรรค ไคเซนในการศึกษา ทักษะการทํางานเปนทีม เทคนิคการ

นําเสนอผลงาน ทักษะการแกไขปญหา 

 

 

Basic description of work, 21 st century learning skills, 

self- paced learning skill, application of computer for 

learning, quality management system in organization, 

principles of safety, inquiry skill, noting skill, creative 

thinking skill, Kaizen in education, team work skill, 

presentation technique, problem solving skill 

 

   

**EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) 

 Statics  

 เงื่อนไขของรายวิชา     :  ไมมี  

 

ระบบแรง แรงลัพธ แรงในสภาวะสภาวะสมดุล แรงเสียดทาน 

เสถียรภาพของโครงสราง จุดศูนยถวงกลางเรขาคณิต หลักการงาน

สมมติ และ พลศาสตรเบ้ืองตน 

 

 

Force systems, resultant, equilibrium, friction, stability 

of structure, centroid, principle of virtual work and 

introduction to dynamics 
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**EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) 

 Engineering Workshop Practice  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ความปลอดภัยในการฝกปฏิบัติการในโรงงาน หลักการพ้ืนฐาน

และปฏิบัติการใชเครื่องมือและเครื่องจักรชนิดตางๆ การดําเนินงาน

การตัดเฉือนดวยมือและอัตโนมัติ การเช่ือมไฟฟา การเช่ือมแกส การ

ปรับแตง การดําเนินงานทางไฟฟาพ้ืนฐานและระบบไฟฟาโรงงานข้ัน

แนะนํา 

 

 

Safety in workshop practice, basic principles and 

practice of various tools and machines, manual and 

automatic machining operation, arc welding, gas welding, 

bench work, basic electrical operation and introduction to 

electrical system in industry 

 

   

**EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) 

 Engineering Drawing  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ตัวอักษรมาตรฐาน ภาพราง หลักการฉายภาพ แบบภาพฉาย 

การใหขนาดและ ระยะคลาดเคล่ือนยินยอม ภาพตัด ภาพรูปทรง 

ภาพชวยและแผนคลี่  แบบรายละเอียดและแบบประกอบใช

คอมพิวเตอรชวยเขียนแบบข้ันพ้ืนฐาน 

 

 

Standard lettering, freehand sketches, orthographic 

projection, orthographic drawing, dimensioning and 

tolerancing, sections, pictorial drawing, auxiliary view and 

development, detail and assembly drawing, basic 

computer-aided drawing 

 

   

**EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

 Computer Programming  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

แนวคิดของคอมพิวเตอร วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร ระบบ

คอมพิวเตอร องคประกอบของฮารดแวร องคประกอบของซอฟตแวร 

และปฏิสัมพันธระหวางฮารดแวรและซอฟตแวร  แนวคิดการ
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ประมวลผลขอมูลอิเล็กทรอนิกส การแปลงขอมูลเปนสารสนเทศ การ

ประมวลผลขอมูลคอมพิวเตอร การออกแบบและระเบียบวิธีการ

พัฒนาโปรแกรม การออกแบบจากบนลงลาง ผังงานโปรแกรม การ

เขียนโปรแกรมภาษาระดับสูงท่ีเปนปจจุบัน    หลักมูลการเขียน

โปรแกรมภาษาระดับสูง ชนิดขอมูลหลักมูล การนําเขาและการ

สงออกขอมูล โครงสรางควบคุม ฟงกชัน แถวลําดับ และสายอักขระ

และแฟมขอมูล การฝกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

 

Computer concepts : evolution of computer, computer 

system concepts, hardware components, software 

components and hardware and software interaction, 

electronic data processing concepts : data into information 

transforming, computer data processes, program design 

and development methodology :  top- down design 

approach, program flowchart, current high level language 

programming :  high level language programming 

fundamental, fundamental data types, data input and 

output, control structures, functions, arrays and strings and 

files, programming practices 

 

   

**EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) 

 Entrepreneurial Spirit Incubation  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไมมี  

 

กระบวนการบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ การประเมิน

ศักยภาพของตนเอง คณุลักษณะและจิตวิญญาณของผูประกอบการท่ี

ดี หลักการพัฒนาสรางเสริมคานิยมที่ดีในการทํางานและการเปน

ผูประกอบการที่ดี หลักการสรางแรงจูงใจภายในและความเช่ือมั่นใน

ศักยภาพของตนเอง หลักการเสริมสรางทัศนคติและการคิดเชิงบวก

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน   หลักมนุษยสัมพันธและการ

ทํางานเปนทีม  การสรางเสริมภาวะผูนํา  หลักคุณธรรมและจริยธรรม

ในการประกอบการ หลักพุทธธรรมกับการทํางาน  หลักในการ

ประกอบการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม การพัฒนาทักษะการคิด

เชิงสรางสรรคและนวัตกรรม การสรางแนวคิดและโอกาสทางธุรกิจ

ใหมๆ และเคล็ดลับสูความสําเร็จของผูประกอบการ  องคความรูใน
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การประกอบธุรกิจเบ้ืองตนและหลักการใหบริการที่เปนเลิศ  องค

ความรูเบ้ืองตนในการเขียนแผนธุรกิจ  การวางแผนกลยุทธธุรกิจ  

การวางแผนดานการตลาด  การฝกปฏิบัติพัฒนาทักษะการเปน

ผูประกอบการที่ดีในแตละดาน 

 

Process of entrepreneurial spirit incubation, evaluation 

of one’ s own potential, characteristics and spirit of good 

entrepreneurs, principles for the development and 

enhancement of good value in working and being good 

entrepreneurs, internal self- motivation and self-

confidence, principle for reinforcing attitudes and positive 

thinking to improve work performance, principles of human 

relation and teamwork, enhancement of leadership, 

Buddhism related to work, ethics and morals of 

entrepreneurs, corporate social responsibility ( CSR) , 

development of creative and innovation skills, creation of 

new business ideas and opportunities and tips for 

entrepreneurial success, basic knowledge in business 

operations and principles of service excellence, basics in 

business plan writing, business strategy plan, marketing 

plan, practice work for developing entrepreneurial skills 

 

   

**EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Materials  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ความสัมพันธระหวางโครงสราง กระบวนการผลิต และการใช

งานวัสดุ วิศวกรรมกลุมหลัก แผนภาพสมดุลเฟสและการแปล

ความหมาย สมบัติทางกลและการเส่ือมสภาพของวัสดุ 

 

 

Relationship among structures, production processes, 

applications of main groups of engineering materials, phase 

equilibrium diagrams and their interpretations, mechanical 

properties and materials degradation 
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**EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

3(3-0-6) 

 Work Preparation and Continuing Self-development  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยสํ าหรับการพัฒนาประ เทศ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณ องคการและการจัดการ การบริหารการ

เปล่ียนแปลงเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน การปรับปรุงอยางตอเนื่อง อาชี

วอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน การสรางแรงจูงใจ การคิด

เชิงวิพากษและการคิดเชิงสรางสรรค การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารสมัยใหม การเขียนประวัติและจดหมาย

สมัครงาน การเขียนรายงานและการนําเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพสู

ความเปนผูนาํ 

 

 

Human resource development for country 

development, code of ethics and conduct, organization 

and management, change management for sustainable 

development, continuous improvement, occupational 

health and safety, creating motivation, critical and creative 

thinking, innovation development, modern information and 

communication technology, writing of curriculum vitae and 

application letter, report writing and presentation, 

personality development for leadership 

 

   

*EN003300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ประวัติและวิวัฒนาการของระบบขนสงทางราง การวางแผน

นโยบายการพัฒนาโครงการ การคาดการณปริมาณการเดินทางและ

การใชการขนสงทางราง การจัดการโครงการในระบบขนสงทางราง 

โครงสรางทางรถไฟ ขบวนรถไฟและการขับเคล่ือน สถานีรถไฟ ระบบ

การจายไฟฟาแกทางรถไฟ ระบบไฟฟาภายในตัวรถ ระบบอาณัติ

สัญญาณและการส่ือสาร การกอสรางงานโยธา การเดินรถ การ

จัดการการซอมบํารุง การดําเนินธุรกิจในระบบขนสงทางราง และ

รถไฟความเร็วสูง 
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History and evolution of rail transport system, policy 

planning, project development, forecast of travel demand 

and using rail transport, project management in rail 

transport system, railway track structure, bogies and motive 

power, railway station, railway electrification system, 

electrical system in rolling stock, signaling system and 

communication, civil construction, railway operation, 

maintenance management, business operation in rail 

transport system and high speed train 

 

   

*EN003301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงานวิศวกรรมระบบราง 3(3-0-6) 

 Tribology in Rail Way System Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ความเสียดทานและการสึกหรอในระบบรางข้ันแนะนํา กลไก

การสัมผัส ความเสียดทานของพ้ืนผิวสัมผัสระหวางลอกับรางรถไฟ 

การหลอล่ืนระหวางลอและราง กลไกการเสียหายของผิวลอและราง 

ระบบแพนโทกราฟ ระบบลูกปน ระบบตัวลดการสั่นสะเทือน ระบบ

เกียรและการสงกําลัง องคประกอบของเครื่องยนตดีเซล และการเฝา

ตรวจสภาวะของเครื่องจักร 

 

 

Introduction to tribology in railway system, contact 

mechanics, friction in wheel- rail contact, lubrication in rail 

wheel, surface damage mechanism in rail wheel, 

pantograph system, brake system, damper suspension 

system, gear and transmission system,  components of 

diesel engine and machine condition monitoring 

 

   

*EN003302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) 

 Rolling Stock Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

วิศวกรรมลอเลื่อนข้ันแนะนํา สวนประกอบท่ีสําคัญ ภาพรวม

หลักพลศาสตรของตัวรถ พลศาสตรของตัวรถตามแนวยาว (รางและ

เบรค) ลอและผิวสัมผัส การขับข่ีสบาย ตูรถไฟ ระบบรับนํ้าหนัก 
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ระบบเบรคและรูปแบบตูโดยสารในขบวนรถไฟ แนวคิดการออกแบบ

พ้ืนฐาน การบํารงุรักษาและการติดตาม ระบบลอเล่ือน 

 

Introduction to railway rolling stock and major 

components, rail vehicle dynamics, longitudinal rail vehicle 

dynamics ( traction and brake) , wheel and rail contact, 

comfort ride, bogie, suspension, brake system and rail 

coach body, rolling stock monitoring, maintenance and 

basic design concept are introduced 

 

   

*EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Signaling and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ระบบการขนสงข้ันแนะนํา ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุม

สําหรับรถไฟ ระบบปองกันการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณและ

ควบคุมรถไฟ มาตรฐานท่ีเก่ียวของตางๆ กับระบบอาณัติสัญญาณ

และการควบคุมการเดินรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณที่ใชกับรถไฟเม

โทรหรือรถไฟในเมืองกับรถไฟทางไกล  รถสินคาและรถไฟความเร็ว

สูงจุดสับราง ประแจกล ไฟสัญญาณ ระบบการควบโยง ระบบการ

ควบคุมรถไฟ ระบบอาณัติสัญญาณบนรถไฟและนอกรถไฟ ผังระบบ

อาณัติสัญญาณ การวางแผน การออกแบบและการเลือกเทคโนโลยี 

และระบบอาณัติสัญญาณที่เหมาะสม 

 

 

Introduction to transport system, overview of signaling 

system and controlling for train, automatic train protection, 

standard related to signaling system and traffic control, 

signaling system for mass rapid transit, urban train, inter-

city train and high speed train, the shunt, mechanical 

railroad switch, light signal, interlocking system, train 

control system, signaling system inside and outside the 

train, signaling system diagram, planning, design and 

technology selecting and suitable signaling system 
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*EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) 

 Railway System Planning and Administration  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ความเปนมาของระบบรางทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ 

ระบบรางกับการพัฒนาเมืองและการใชประโยชนที่ดิน คุณลักษณะ

เชิงเศรษฐศาสตรและพาณิชยของระบบราง นโยบาย กฎหมาย การ

จัดการและบริหารองคกรรถไฟ การพยากรณปริมาณผูโดยสารและ

สนิคา การกําหนดโครงสรางอัตราคาโดยสาร การวิเคราะหและศึกษา

ความเหมาะสมโครงการระบบราง การรวมทุนและผลจากการดําเนิน

ธุรกิจระบบราง 

 

 

History of rail transport system in Thailand and foreign 

countries, railway system with urban development and 

land utilization, commerce and economic characteristics of 

railway system, policy, law, railway organization 

management and administration, forecast of passenger and 

merchandise demand,  determination of train fares 

structure, feasibility study and analysis in railway system 

project, joint venture and impact of railway business 

operation 

 

   

*EN003305 การจัดการโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) 

 Railway Project Administration  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

การวางแผนการจัดการโครงการ การประเมินแบบบูรณาการ 

การจัดการกําหนดการตาง ๆ ระบบการจัดการทรัพยากร การจัดการ

ขอมูลและเอกสาร การจัดการความเสี่ยง การวิเคราะหการตัดสินใจ

เก่ียวกับการวางแผนและการจัดการโครงการระบบราง 

 

 

Planning and project management, integration 

assessment, schedule management, resources 

management system, document and information 

management, risk management, decision analysis related 

to railway project management 
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*EN003306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Track Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ระบบขนสงทางรางและการบริหารกิจการรถไฟข้ันแนะนํา 

ลอเลื่อนข้ันแนะนาํ การเคล่ือนที่และการหยุดขบวนรถที่มีผลตอทาง

รถไฟ การออกแบบวางแนวเสนทาง รถไฟระหวางเมือง รถไฟชาน

เมือง รถไฟในเมือง โครงสรางทางรถไฟและองคประกอบ ความ

เสถียรของทางที่ใชรางเชื่อมยาว ระบบอาณัติสัญญาณ และสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการเดินรถที่เก่ียวกับงานโยธา 

 

 

Introduction to rail transport system and railway 

business administration, rolling stock, train moving,  stop 

effected to rail track, rail track design, inter- city rail, sub-

urban rail, urban rail, rail track structure and composition, 

stability of rail track in long rail link, signaling system 

facilities in railway operating related to civil work 

 

   

*EN003307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Railway Maintenance  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

แนวคิดพื้นฐานการบํารุงรักษา หลักการบํารุงรักษา การ

วางแผนการบํารุง โรงซอมบํารุง เคร่ืองมือและอุปกรณ คุณภาพและ

ความปลอดภัยในการบํารุงรักษา กรณีศึกษาอุปกรณระบบตัวรถไฟ 

ระบบตัวรถไฟ ระบบรางสถานี การเปลี่ยนแปลงระบบราง ระบบ

อาณัติสัญญาณและการส่ือสารระบบไฟฟา ส่ิงอํานวยความสะดวก

และรถไฟความเร็วสูง 

 

 

Basic concept of maintenance, principle of 

maintenance, maintenance planning, maintenance plants, 

tools and equipments, quality and safety in maintenance, 

case study in auxiliary systems on rolling stock, rolling 

stockpower systems, rail track system and station, railroad 

switching, signaling and communication system in electrical 

system, facilities 
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*EN003308 ระบบจายไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Electrification  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ระบบการขนสงทางรางข้ันแนะนํา ภาพรวมของระบบจายไฟฟา

สําหรับรถไฟ ระบบจายไฟฟากระแสไฟตรง ระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ

มอเตอรกระแสไฟสลับ หลักการและการออกแบบ คารีเลยปองกัน

และระบบกราวด การจําลองทางคอมพิวเตอรสําหรับระบบไฟฟา

สําหรับรถไฟ คุณภาพกําลังไฟฟา ระบบควบคุมประมวลผลและการ

จัดเก็บขอมูล ระบบกําลังไฟฟาเสริมและการบํารุงรักษา 

 

 

Introduction to rail transport system, overview of 

railway electrification, DC railway power supply system, AC 

traction power system, principle and design of protective 

relay and grounding system, computer simulation of 

railway electrification, power quality, supervisory control 

and data acquisition ( SCADA) , auxiliary power supply 

system and maintenance 

 

   

*EN003309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) 

 Railway Traction Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

โครงสรางพ้ืนฐานของระบบรางข้ันแนะนํา ระบบจายไฟฟา

สาํหรับรถไฟ ภาพรวมของระบบไฟฟาลากจูงรถไฟ ฟสิกสพื้นฐานของ

มอเตอรลากจูง กระแสตรงและมอเตอรกระแสสลับ ระบบการ

ขับเคล่ือนควบคุมความเร็วมอเตอรกระแสไฟตรงและมอเตอร

กระแสไฟสลับ ระบบการเบรกทางกล ระบบการเบรกทางพลศาสตร

และรีเยนเนอเรทีฟ เทคโนโลยีรถไฟที่ใชพลังงานจากแรงแมเหล็กใน

การเคล่ือนที่ 

 

 

Introduction to infrastructure, railway electrification, 

overview of railway traction systems, basic physics of DC 

traction motor and AD traction motor, velocity control for 

DC motor and AC motor drive system, mechanical brake 

system, dynamic and regenerative braking system, 

magnetically levitating technology 

 



มคอ.2 

- 37 - 

*EN004310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) 

 Rail Propulsion System  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

พลศาสตรของยานพาหนะท่ีใชราง ระบบการขับเคลื่อนรถไฟ

และระบบหยุดรถราง  ระบบการขับเคลื่อนเครื่องยนตดีเซล รถจักร

ดีเซลไฮดรอลิค รถจักรดีเซลทางกล รถจักรดีเซลไฟฟา ระบบมอเตอร

ลากจูงไฟฟาที่ใชกระแสสลับและตรง ระบบแบบมอเตอรเชิงเสนและ

ระบบลอยตัวดวยสนามแมเหล็ก ระบบเบรคแบบรีเจนเนอรเรทีฟ 

 

 

Dynamics of rail vehicles, rail propulsion and tram stop 

system, diesel engine propulsion system, diesel-hydraulics 

locomotive, diesel mechanical locomotive, diesel 

electrical locomotive, DC and AC direct and alternating 

current, linear motor system and electromagnetic 

suspension, transmission system and regenerative brake 

system 

 

   

*EN004311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) 

 Train Operation and Control  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

การเคลื่อนท่ีของขบวนรถไฟ โปรไฟลความเร็วของขบวนรถ 

การคํานวณตาราง ระยะทาง เวลา หลักการของความปลอดภัยและ

ความเช่ือถือได การจัดระยะหางระหวางขบวนรถไฟในการจัดการ

เดินรถ อาณัติสัญญาณประเภทตางๆ ผลตอการจัดระยะหางระหวาง

ขบวนรถ หลักการของสหสัมพันธ การวิเคราะหความจุของการเดิน

รถ การออกแบบผังทางและสวนประกอบเพ่ือรองรับการเดินรถ การ

จัดการและควบคุมการเดินรถของผูใหบริการขนสงระบบราง 

 

 

Motion of train, velocity profile of rolling stock, 

calculation of schedule, distance, time, principle of safety 

and reliability, distance arrangement between rolling stock 

in train operation, type railway signaling, effect of distance 

arrangement between rolling stock in train, principle of 

correlation, capacity analysis of train operation, flow design 

and the components for train operation, train  operation  
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and  control  for  service  providers  in railway transport 

system 

   

**EN112200 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Geology  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

โลก การเคลื่อนตัวของเปลือกโลก แผนดินไหว ธรณีกาล แร

และหิน การผุพังและกัดกรอนของดิน การเคลื่อนที่ของมวล การ

ปรับปรุงเชิงลาด น้ําบาดาล ธรณีโครงสราง แผนท่ีธรณีวิทยา การ

สาํรวจสถานที่กอสราง 

 

 

The earth, plate tectonic, earthquake, geological time, 

minerals and rocks, weathering and erosion, soil formation, 

mass movement, slope stabilization, groundwater, 

structural geology, geological map, site investigation 

 

   

**EN112300 กําลังวัสดุ 1 3(3-0-6) 

 Strength of Materials I  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN001200   

 

หนวยแรงและความเครียด ความสัมพันธของความหนวยแรง

และความเครียด สมบัติทางกลของวัสดุ แผนภาพ แรงเฉือนและ

โมเมนตดัด หนวยแรงดัดและความหนวยแรงในคาน การโกงของคาน 

หนวยแรงบิด หนวยแรงระนาบ และความเครียดระนาบ  หนวยแรง

รวมและหนวยแรงหลัก วงกลมโมรสําหรับหนวยแรงระนาบ การโกง

เดาะของเสา ทฤษฎีการวิบัติ 

 

 

Stresses and strain, relation between stress and strain, 

mechanical properties of materials, shear force and 

bending moment diagrams, bending and shear stresses in 

beams, deflection of beams, torsional stresses, plane stress 

and plane strain, combined stresses and principal stresses, 

Mohr’ s circle for plane stresses, buckling of columns, 

theories of failure 

 

   

**EN112301 กําลังวัสดุ 2 2(2-0-4) 
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 Strength of Materials II  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN112300  

 

คานประกอบและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ความเขมขนของ

หนวยแรง การบิดของทอผนังบาง การบิดของช้ินสวนท่ีไมเปนรูป

ทรงกระบอก การดัดไมสมมาตร หนวยแรงเฉือนในช้ินสวนผนังบาง

เน่ืองจากโมเมนตดัด 

 

 

Composite and reinforced concrete beams, stress 

concentration, torsion of thin- walled tubes, torsion of 

noncircular members, unsymmetrical bending, shear 

stresses in thin-walled members subjected to torsion 

 

   

**EN112302 ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6) 

 Structural Theory  

 เงื่อนไขของรายวิชา   : EN112300  

 

แนะนําการวิเคราะหโครงสราง เสถียรภาพและดีเทอรมิเนซีของ

โครงสราง แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนตในโครงสรางดีเทอร

มิเนท สถิตศาสตรโดยวิธีกราฟ เสนอิทธิพลของโครงสรางดีเทอร

มิเนท การหาการเสียรูปของโครงสรางดีเทอรมิเนทโดยวิธีโมเมนต

พ้ืนท่ี วิธีคานคอนจูเกต วิธีงานสมมต ิและทฤษฎีพลังงาน 

 

 

Introduction to structural analysis, stability and 

determinacy, reactions, shear and moments in statically 

determinate structures, graphic statics, influence lines of 

determinate structures, deflections of determinate 

structures by methods of moment- area, conjugate beam, 

virtual work, energy theorem 

 

   

**EN112400 การสํารวจ 3(3-0-6) 

 Surveying  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ความรูเบ้ืองตนในงานสํารวจ งานสนามข้ันพ้ืนฐาน การทํา

ระดับ หลักและการประยุกตใชกลองทีโอโดไลทและกลองสํารวจแบบ

ประมวลผล ระยะทางและการวัดทิศทาง คาคลาดเคล่ือนในงานรังวัด 

คาคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได การแกไขขอมูล โครงขายสามเหลี่ยม 
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การหาอาซิมัธอยางละเอียด วงรอบอยางละเอียดและการปรับแก 

ระบบพิกัดระนาบ การทําระดับอยางละเอียด สเตเดีย การสํารวจภูมิ

ประเทศ การเขียนแผนท่ี 

 

Introduction to surveying work, basic field works, 

leveling, principles and applications of theodolites and 

total station, distance and direction measurements, errors 

in surveying, acceptable error, data correction, 

triangulation, precise determination of azimuth, precise 

traverse and adjustments, plane coordinate system, precise 

leveling, stadia, topographic survey, map plotting 

 

   

**EN112401 ปฏิบัติการสํารวจ 1(0-3-2) 

 Surveying Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม EN112400  

 

การใชสมุดสนาม เลขนัยสําคัญ การวัดระยะทางโดยการเดินนับ

กาว การทําแผนที่ทางราบดวยแถบวัดระยะ การตรวจสอบกลอง

ระดับโดยวิธี 2 หมุด การหาคาผลตางระดับ การหาคาระดับตามทาง

ยาวและทางขวาง การรังวัดมุมราบและมุมดิ่งดวยกลองสํารวจแบบ

ประมวลผล การทําวงรอบโดยใชกลองสํารวจแบบประมวลผล การ

วางหมุดควบคุมดวยวิธีการเล็งสกัดตรง การวางหมุดควบคุมดวยวิธี

เล็งสกัดยอน การหาอาซิมุทอยางละเอียดดวยจีเอ็นเอสเอส การทํา

แผนที่ภูมิประเทศโดยสเตเดีย การทําแผนที่ภูมิประเทศโดยใชกลอง

สาํรวจแบบประมวลผล 

 

 

A use of surveying field books, significant figures, 

measurement of distance by pacing, planimetric mapping by 

tapes, checking a level by two- peg test,  differential leveling, 

profile and cross section leveling, measurement of horizontal 

and vertical angles by theodolite, traversing using total station, 

control point by intersection method, control point by 

resection method, determination of precise azimuth by Global 

Navigation Satellite System ( GNSS) , topographic mapping by 

stadia, topographic mapping using Total Station 

 

**EN112600 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) 
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 Fluid Mechanics  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN001200   

 

คุณสมบัติของของไหล ของไหลสถิตย สมการโมเมนตัมและ

สมการพลังงาน สมการความตอเนื่องและสมการการเคลื่อนที่ ความ

คลายคลึงและการวิเคราะหมิติ การไหลที่อัดตัวไมไดแบบคงตัว 

 

 

Properties of fluids, fluid static, momentum and 

energy equations, equation of continuity and motion, 

similitude and dimensional analysis, steady incompressible 

flow 

 

   

**EN112601 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล 1(0-3-2) 

 Fluid Mechanics Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม  EN112600  

 

คุณสมบัตพิื้นฐานของของไหล จุดศูนยกลางของความดัน     จุด

ศูนยเสถียร แรงท่ีลําของไหลกระทําตอแผนระนาบ แรงท่ีลําของไหล

กระทําตอวัตถุรูปถวย มาตรเวนจูรี การไหลผานชองเปดขอบคม การ

ไหลขามฝายสันคมรูปสี่ เหลี่ยมผืนผา การไหลขามฝายสันคมรูป

สามเหลี่ยม การทดลองของเรยโนลด การสูญเสียพลังงานของการ

ไหลในทอ และการสูญเสียพลังงานของการไหลผานอุปกรณทอ 

 

 

Basic properties of fluid, center of pressure, 

metacentre, impact of jet on plate, impact of jet on cup, 

venturi meter, flow through orifice, flow over V-notch weir, 

flow over rectangular sharp- crested weir, Reynolds’ 

experiment, friction loss along pipe and friction loss 

through pipe fittings 

 

 

**EN113100 วิศวกรรมงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN113320   

 

เทคนิคการกอสรางหองใตดิน (วิธีการกอสรางเทคนิคการขุด

เปดหนาดินเทคนิคการกอสรางจากบนลงลาง) การขนสง วัสดุ      

(การขนดินการขนสงวัสดุในแนวราบและแนวด่ิง) เทคนิคการกอสราง

ผนังและพ้ืน (เทคนิคการกอสราง Core wall การกอสรางพ้ืนช้ินสวน
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สําเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงโครงสรางเหล็กคอนกรีตไมแบบนั่งราน) 

การติดต้ังผนังภายนอก (ผนังคอนกรีตสําเร็จรูป  GRP GRC ผนัง

กระจก) และเทคนิคการกอสรางหลังคา 

 

Basement construction ( construction method, open cut 

technique, top down technique) , materials handling and 

mechanization ( earth moving, horizontal and vertical 

movement) , wall and floor construction ( core wall 

construction, floor construction, pre- cast prefabricated 

elements, pre- stressed slab, steel structure, concrete, 

formwork, scaffoldings) , external cladding construction ( pre-

cast concrete panel, GRP, GRC, curtain walling)  and roof 

construction 

 

 

**EN113201 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) 

 Soil Mechanics  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN112300 และ  EN112600  

 

กําเนิดดิน คุณสมบัติข้ันพื้นฐานและการจําแนกประเภทของดิน 

การบดอัดดิน คาความซึมผานและปญหาการไหลซึมของน้ําผานดิน 

หลักการความเคนประสิทธิผลในมวลดิน การกระจายความเคน    

การทรุดตัวของดิน กําลังรับแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีหนวยแรงในมวล

ดิน เสถียรภาพเชิงลาด กําลังรับน้ําหนักของดิน 

 

 

Soil formation of soil, index properties and classification 

of soil, compaction, permeability of soil and seepage problems, 

principle of effective stresses within a soil mass, stress 

distribution, compressibility of soil, shear strength of soil, earth 

pressure theory, slope stability, bearing capacity 

 

   

**EN113202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-2) 

 Soil Mechanics Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : รายวิชารวม EN113201  

 

การเก็บตัวอยางและการเตรียมตัวอยางดิน การหาคาความชื้น

ในดิน การหาคาความถวงจําเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะหขนาดของ

เม็ดดินโดยวิธีรอนผานตะแกรง การวิเคราะหขนาดเม็ดดินโดยวิธี

ตกตะกอน พิกัดอัตเทอรเบอรก การทดสอบความซึมไดของน้ําในดิน 
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การทดสอบหากําลังเฉือนโดยตรง การทดสอบหากําลังอัดแบบไมถูก

จํากัด การทดสอบหากําลังแบบสามแกน การทดสอบการอัดตัวใน

ทิศทางเดียว การบดอัดดิน และการทดสอบความหนาแนนของดินใน

สนาม 

 

Introduction to methods of sampling and sample 

preparation, soil moisture content, specific gravity of soil 

solids, sieve analysis, hydrometer analysis, atterberg limits, 

permeability test, direct shear test, unconfined 

compression test, triaxial compression test, one 

dimensional consolidation test, compaction test, field 

density test 

 

   

**EN113203 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-8) 

 Foundation Engineering & Practice  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN113201   

 

การเจาะสํารวจดิน การวิเคราะหเก่ียวกับกําลังและการทรุดตัว

ของฐานรากหย่ังต้ืนและหย่ังลึก ทฤษฎีเก่ียวกับแรงดันดานขางของ

ดินกําแพงกันดินและเข็มพืด หลักการเบ้ืองตนของการปรับปรุงดิน 

การออกแบบฐานรากแพแบบปูพรมและแบบปลองเบื้องตน        การ

ออกแบบวิธีขุดเปดและระบบคํ้ายันเบ้ืองตน 

 

 

Subsurface investigation, bearing capacity of 

foundation, spread and pile foundation design, settlement 

analysis, earth pressure problems and retaining structures 

and sheet pile wall, elementary of soil improvement, 

introduction to mat and caisson foundation design, 

introduction to open cut and braced cut, design practice 

 

 

**EN113 204 ปฐพีพลศาสตรขั้นแนะนํา 3(3-0-6) 

 Introduction to Soil Dynamics  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN113201   

 
บทนํา การส่ันสะเทือนของระบบมูลฐาน พฤติกรรมของดิน

ภายใตแรงพลวัตร ทฤษฎีสําหรับการส่ันสะเทือนของฐานราก      การ
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กําจัดการส่ันสะเทือนของฐานราก การทดลองในหองปฏิบัติการและ

ในสนาม ข้ันตอนการออกแบบฐานรากภายใตแรงพลวัตร 

 

Introduction, vibration of elementary systems, 

behavior of dynamically loaded soils, theories for vibration 

of foundations, isolation of foundations, laboratory and 

field testing, design procedures for dynamically loaded 

foundations 

 

   

**EN113303 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) 

 Structural Analysis  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN112302   

 

การวิเคราะหโครงสรางอินดีเทอรมิเนทโดยวิธีคอนซิสแตนท     

ดีฟอรเมช่ัน วิธีความลาดและการโกง วิธีการกระจายโมเมนต       

เสนอิทธิพลของโครงสรางอินดิเทอรมิเนท การวิเคราะหโครงสราง

ดวยวิธีประมาณ การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเมตริกซเบ้ืองตน และ

การวิเคราะหโครงสรางแบบพลาสติกเบ้ืองตน 

 

 

Analysis of indeterminate structures by consistent 

deformation method, slope deflection method and 

moment distribution method, influence lines of 

indeterminate structures, approximate analysis 

introduction to matrix structural analysis and introduction 

to plastic analysis 

 

   

**EN113304 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8) 

 Reinforced Concrete Design & Practice  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN112302   

 

พฤติกรรมมูลฐานในเรื่องแรงตามแนวแกน แรงโกงดัน แรงบิด 

แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยว และอันตรกิริยาระหวางแรงเหลานี้ ช้ินสวน

และการหาโหลด การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดย

หนวยแรงใชงานและวิธีกําลัง เพ่ือวิเคราะหและออกแบบคาน       

พ้ืนทางเดียว พ้ืนสองทาง พื้นไรคาน บันได เสา และฐากรากรับ

น้ําหนักตรงศูนยและเย้ืองศูนย การฝกปฏิบัติออกแบบ 
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Concrete and reinforcement, fundamental behavior in 

axial load, flexure, torsion, shear, bond and combined 

actions, design of reinforced concrete structural 

components by working stress and strength design 

methods, design practice 

 

   

**EN113312 เทคโนโลยีคอนกรีตข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Concrete Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN112300 และ  EN113320  

 

โครงสรางพื้นฐานของซีเมนตเฟสต วัสดุพ้ืนฐาน การเลือกสาร

ผสมเติมลงและสารแตงเติม การควบคุมอัตราสวนและคุณภาพ 

สมบัติของคอนกรีตในสภาพสดและแข็งตัว การออกแบบสวนผสม

คอนกรีตเพ่ือกําลังและความคงทน การประยุกตคอนกรีตชนิดพิเศษ

ในงานการกอสราง เชน คอนกรีตท่ีมีกําลังสูง และคอนกรีตอัดแนน

ดวยตนเองและคอนกรีตบดอัด 

 

 

Basic structures of cement paste, basic materials, 
admixture and additive selections, proportioning and 
quality control, fresh and hardened properties of concrete, 
strength and durability design of concrete mixes, 
applications of special concrete in construction such as 
high strength concrete, self compacting concrete and roller 
compacted concrete 
 

 

**EN113320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 3(3-0-6) 

 Civil Engineering Materials and Testing  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN112300  

 

พฤติกรรมพ้ืนฐานและคุณสมบัติเบ้ืองตน การตรวจสอบและ

ทดสอบวัสดุวิศวกรรมตาง ๆ ไดแก เหลก็และเหล็กเสน ไม ปูนซเีมนต 

มวลรวม การออกแบบสวนผสมคอนกรีต คอนกรีตสดและคอนกรีตที่

แข็งตัวแลว  วัสดุการทาง และวัสดุวิศวกรรมโยธาอ่ืน ๆ 

 

 

Fundamental behaviors and properties, introduction 

to inspection and testing of various civil engineering 

materials, steel and rebar, wood, cement, aggregates and 
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admixtures, mix design fresh and hardened concrete, 

highway materials and others civil engineering materials 

**EN113321 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2) 

 Civil Engineering Materials Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา   :  รายวิชารวม EN113320  

 

การทดสอบสารอินทรียในทรายสําหรับคอนกรีต คาทราย

สมมูลยของดินและมวลรวมละเอียด การพองตัวของทราย การ

ทดสอบความตานทานการสึกกรอนของมวลรวมหยาบขนาดเล็กโดย

เครื่องลอสแอนเจลิส การทดสอบการวิเคราะหขนาดมวลรวมหยาบ

และละเอียดโดยตะแกรง การทดสอบหนวยน้ําหนักของมวลรวม การ

ทดสอบความถวงจําเพาะและความดูดซึมของมวลรวมหยาบและ

ละเอียด การทดสอบคอนกรีตสด การทดสอบความขนเหลวและ

ความสามารถทํางานไดของคอนกรีต การทดสอบความขนเหลวปกติ

และเวลาการกอตัวของปูนซีเมนตไฮดรอลิก การทดสอบกําลังอัด 

กําลังดึงแยกและกําลังดัดของคอนกรีต การทดสอบกําลังอัดและดัด

ของไม การทดสอบความแข็งของไม การทดสอบกําลังดึง กําลังฉีก

แตก และกําลังเฉือนของไม การทดสอบกําลังดึงของเหล็กและ

อลูมิ เนียม การทดสอบแรงบิดของเหล็กกลา เหล็กหลอ และ

ทองเหลือง 

 

 

Test for original impurities in sand, sand equivalent 

value and bulking of sand, test for batching, mixing and 

casting of concrete, test for resistance to abrasions by using 

the Los Angeles machine, test for sieve analysis of fine and 

coarse aggregates, test for unit weight of an aggregate, test 

for specific gravity and absorption of aggregates, tests of 

fresh concrete, test for consistency and workability of fresh 

concrete, test for normal consistency and time of setting 

of hydraulic cement, test for compressive, splitting tensile 

and flexural strength of concrete , test for compressive and 

flexural strength of timber, test for hardness of timber, test 

for cleavage, tensile and shear strength of timber, test for 

tensile strength of steel and aluminum, test for torsion 

strength of steel, cast iron and brass 
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**EN113402 การสํารวจเสนทาง 3(3-0-6) 

 Route Surveying  

 เงื่อนไขของรายวิชา : EN112400 และ  EN112401  

 

เทคนิคการสํารวจ การกําหนดตําแหนงและการออกแบบ

เสนทาง โคงทางราบและโคงทางด่ิง งานดิน การวางแนวเสนทาง การ

สํารวจเพ่ือการกอสรางเสนทาง กฎหมายที่เกี่ยวของกับกรรมสิทธ์ิ

ที่ดิน  

 

 

Surveying techniques, route location and design, 

horizontal and vertical curves, earthwork, alignment layout, 

route construction survey, legal of property 

 

   

**EN113403 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรข้ันแนะนํา 3(2-3-6) 

 Introduction to Geographic Information Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ความหมายและหลักการของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  

แหลงขอมูลจีไอเอส รูปแบบขอมูลจีไอเอส โทโปโลยี  การแปลงขอมูล

ระหวางรูปแบบราสเตอรและเวกเตอร การนําเขาขอมูล การจัดเก็บ

ขอมูล การแกไขขอมูล การนําเสนอขอมูลของระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร การประยุกตใชงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

 

 

Definition and principle of Geographic Information 

Systems, GIS data sources, GIS data format, topology, GIS 

data conversion between raster and vector format, 

functionality of GIS, data input, data capture, data storage, 

data analysis, display, data retrieval,  editing data 

presentation of GIS, GIS applications 

 

   

**EN113404 เสนโครงแผนท่ี 3(3-0-6) 

 Map Projection  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN113410 และ  EN113402  

 

ความรูเบ้ืองตนเสนโครงแผนที่ ทฤษฎีรูปรางของโลก ระบบ

พิกัดของการฉาย ชนิดของเสนโครงแผนท่ี การฉายแผนที่ เ ชิง

คณิตศาสตร การประยุกตและการเขียนแผนที่ 
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Introduction of map projection, theory of the  figure 

of the earth, properties of ellipsoid, coordinate system of 

projection, types of map projection, mathematical 

projection, map plotting and application 

 

   

**EN113410 การสํารวจภาคสนาม 1(0-3-2) 

 Field Survey  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN112400 และ  EN112401  

 

ปฏิบัติการสํารวจภาคสนามในพ้ืนที่ที่กําหนดใหระยะเวลา 80 

ช่ัวโมง ในชวงเดือนพฤษภาคม หรือธันวาคม พรอมทั้งนําเสนอ

รายงานผลการปฏิบัติงานพรอมสงรูปเลมรายงานและแผนที่ ภูมิ

ประเทศ 

 

 

Field surveying at a given area for 80 hours in May or 

December  and presenting the survey results together with 

the final report and topographic map submission 

 

   

**EN113500 วิศวกรรมการขนสง 3(3-0-6) 

 Transportation Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

การวางแผน การออกแบบและการประเมินระบบการขนสง  

แบบจําลองการขนสง การดําเนินการและการควบคุมยวดยานขนสง 

ทฤษฎีการไหลของการจราจร การวิเคราะหความจุและระดับการ

ใหบริการ ผลกระทบจากการขนสง การจัดการระบบการจราจร 

สภาวะโลกรอน การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและกลไกการ

พัฒนาที่สะอาด การขนสงทางน้ํา การขนสงระบบทอ การขนสงทาง

ถนน การขนสงทางรถไฟ การขนสงทางอากาศ 

 

 

Planning, design and evaluation of transportation 

systems, transportation models, operation and control of 

transportation vehicles, traffic flow theory, capacity and 

level of service analysis, transportation impacts, traffic 

system management, global warming, climate change and 

clean development mechanism ( CDM) , water 
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transportation, pipeline transportation, road transportation, 

railway transportation, air transportation 

**EN113501 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

 Highway Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN113402   

 

ประวัติความเปนมาของทางหลวง การบริหารทางหลวง 

หลักการการวางแผนทางหลวงและการวิเคราะหการจราจร         

การออกแบบทางเรขาคณิต และการดําเนินการ การเงินและ

เศรษฐศาสตรทางหลวง คุณลกัษณะของผูใชถนนและยวดยาน    การ

ระบายน้ําทางหลวง การออกแบบผิวจราจรเบ้ืองตน            การ

ออกแบบผิวทางแบบลาดยางและแบบคอนกรีต วัสดุทางหลวง การ

กอสรางและการบํารุงรักษาทางหลวง ความปลอดภัยทางถนน 

 

 

Historical development of highways, highway 

administration, principles of highway planning and traffic 

analysis, geometric design and operations, highway finance 

and economic, road user and vehicle characteristics, 

highway drainage, introduction to pavement design, 

flexible and rigid pavement design, highway materials, 

construction and maintenance of highways, road safety 

 

   

**EN113502 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 1(0-3-2) 

 Highway Engineering Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม  EN113501  

 

การทดสอบความหนาแนนแหงสุดสุดของดิน การทดสอบความ

หนาแนนแหงของดินในสนาม การทดสอบเพนิเทรชัน ความเหนียว  

บิทุเมน การทดสอบการรับนํ้าหนักบรรทุกของช้ันดิน การทดสอบ

แคลิฟอรเนีย แบร่ิง เรโช การนับจํานวนยวดยาน การวัดความเร็ว

ของยวดยาน การออกแบบสวนผสมแอสฟลตติกคอนกรีตโดยวิธี

มารแชลล การทดสอบเบนเคลแมนบีม การหาคาเฉลี่ยนอยที่สุดของ

มวลรวม 

 

 

Maximum dry density test, dry density in- situ test, 

penetration and ductility test of bitumen, plate bearing 

test, California bearing ratio test, counting of the vehicle, 

 



มคอ.2 

- 50 - 

speed of vehicle measurement, mixed design of asphaltic 

concrete by Marshall method, Benkelman beam test, 

average least dimension of aggregates 

   

**EN113503 การวางแผนการขนสงในเมือง 3(3-0-6) 

 Urban Transportation Planning  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN113500   

 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวางแผนการขนสงในเมือง เทคนิค

ทั่วไปทางคณิตศาสตรและสถิติที่ จําเปนในการวางแผนการขนสง  

การเก็บรวบรวมและการนําเสนอขอมูล การพยากรณการใช ท่ีดิน 

การพยากรณความตองการในการเดินทาง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ

การวิเคราะหระบบการขนสง การวางแผนและการจัดการการจราจร 

 

 

Introduction to urban transportation planning, 

common mathematic and statistical techniques in 

transportation planning, data collection and presentation, 

land use forecasting, travel demand forecasting, 

introduction to transportation system analysis, traffic 

management and planning 

 

   

**EN113504 วิศวกรรมการจราจร 3(3-0-6) 

 Traffic Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN113500   

 

การศึกษาและวิเคราะหการจราจร ทฤษฎีการไหลของ

การจราจร ความจุของทางหลวง การจอดรถ อุบัติเหตุและความ

ปลอดภัย  อุปกรณควบคมุการจราจร  การจัดการการจราจร 

 

 

Traffic studies and analysis, traffic flow theory, highway 

capacity, parking, traffic accidents and safety, traffic control 

devices, traffic management 

 

   

**EN113602 อุทกวิทยา 3(3-0-6) 

 Hydrology  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN112600   
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วัฏจักรทางอุทกวิทยา งบน้ํา และการวิเคราะหขอมูลปริมาณ

น้ําฝน การสูญหายทางอุทกวิทยา การระเหยและการคายระเหย   

การซึม น้ําใตดิน การไหลในลําน้ําการวิเคราะหชลภาพ เอกชลภาพ

และการประยุกตใชงาน การคํานวณหาการไหลสูงสุดจากพ้ืนที่รับน้ํา 

การประมาณการปริมาณน้ําทา การคํานวณการหลากของน้ํา      การ

ทํานายทางอุทกวิทยา การวิเคราะหทางสถิติเพ่ือการออกแบบทางชล

ศาสตร การประยุกตใชวิชาอุทกวิทยา 

 

 

Hydrologic cycle, water budget, rain and rainfall data 

analysis, hydrologic abstractions, evaporation and 

evapotranspiration, infiltration, groundwater, stream flow, 

hydrograph analysis, unit hydrograph and its application, 

flood peak calculation, runoff estimation, flow routing, 

hydrological forecasting, statistical analysis for hydraulic 

design, application of Hydrology 

 

   

**EN113603 วิศวกรรมชลศาสตร 3(3-0-6) 

 Hydraulic Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN112600   

 

การประยุกตใชหลักการทางกลศาสตรของไหล สําหรับ

การศึกษาวิศวกรรมชลศาสตร เครื่องสูบน้ํา กังหัน และน้ํากระแทก 

การไหลในทางนํ้าเป ด อาง เ ก็บ นํ้า เ ข่ือน ทางระบายนํ้ าล น  

แบบจําลองชลศาสตรกายภาพ 

 

 

Application of fluid mechanics principles to study and 

practice of hydraulic engineering, piping systems, water 

hammer, pumps and turbines, open channel flow and 

design, reservoirs, dams, spillways and physical hydraulic 

models 

 

 

**EN113604 วิศวกรรมน้ําใตดิน 3(3-0-6) 

 Groundwater Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN113602   

 
การเกิดของนํ้าใตดิน การจําแนกประเภทและคุณสมบัติทาง

กายภาพของชั้นใหน้ํา การไหลของน้ําใตดิน การไหลแบบคงตัวและ
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แบบไมคงตัวจากช้ันใหนํ้าในลักษณะตาง ๆ เขาสูบอน้ํา หลักการของ

บอเสมือน การไหลของน้ําใตดินที่มีช้ันนํ้าจืด-น้ําเค็ม การสํารวจน้ํา 

ใตดิน การสรางบอน้ําตื้นและบอบาดาล การอัดเสริมนํ้าใตดิน 

สขุาภิบาลของนํ้าใตดนิ การจัดการและการอนุรักษน้ําใตดิน        การ

จําลองระบบของน้ําใตดนิ และการนําเสนอรายงานหัวขอพิเศษ 

 

Occurrence of groundwater, classification and physical 
properties of aquifers, groundwater flow, steady and 
unsteady flow from various conditions of aquifer to well, 
principle of image well, groundwater flow in aquifer with 
fresh water and salt water interface, groundwater 
explorations, shallow well and deep well construction, 
artificial recharge, groundwater sanitation, conservation and 
management of groundwater, groundwater system 
modeling, presentation of special topics report 

 

   

**EN113796 การฝกงาน            1(0-3-1) 

 Practical Training  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

นักศึกษาแตละคนตองทําการฝกงานอยางนอย 30 วันทําการ

ติดตอกัน กับหนวยงานที่ภาควิชาฯ เห็นชอบ และตองนําเสนอ

รายงานการฝกงานดวย 

 

 

Each student is required to complete a suitable 

amount of practical work related to his or her chosen field 

of study at least 30 work days. The practical work must be 

carried out with the approval of the practical training 

committee.  A written report on the work done during the 

training must be submitted 

 

   

**EN114101 การบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี   

 
ระบบสงมอบโครงการ องคกรของโครงการ การวางแผน

โครงการ การวางผังโครงการกอสราง เทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม 
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เครื่องจักรกลสําหรับงานกอสราง วิธีวิถีวิกฤติ การจัดการทรัพยากร 

การวัดความกาวหนา ความปลอดภัยในการกอสราง ระบบคณุภาพ  

 

Project delivery systems, project organization, project 

planning, site layout planning, modern construction 

technology, construction equipments, Critical Path Method 

( CPM) , resource management, progress measurement, 

construction safety, quality systems 

 

   

**EN114102 การบริหารผลิตภาพงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Productivity Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ผลิตภาพในงานกอสรางเบ้ืองตนการวินิจฉัยผลิตภาพในงาน

กอสรางการปรบัปรุงผลิตภาพในงานกอสรางการปรับปรุงผลิตภาพใน

งานกอสรางโดยการวัดงานการวิเคราะหผลิตภาพงานกอสรางการ

วางแผนและการควบคุมงานกอสรางการจูงใจทีมงานการประยุกตใช

คอมพิวเตอรในงานปรับปรุงผลิตภาพงานกอสรางการบริหาร

โครงการกอสรางใหมีผลิตภาพผลิตภาพงานกอสรางและเจาของ

โครงการผลิตภาพงานกอสรางและการออกแบบโครงการองคกรและ

การจัดผังองคกรผลิตภาพงานกอสรางและเครื่องจักร 

 

 

Introduction to construction productivity, failing 

productivity diagnosis, method improvement in 

construction operations, productivity improvement by 

work measurement, construction productivity, construction  

planning and control, construction workforce motivation, 

computer applications in improving productivity,  

management construction projects for improved 

productivity, productivity and project owner, productivity 

and design, company and job- site organization, 

construction productivity and equipment 

 

   

**EN114103 การวางแผนและการกําหนดเวลางานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Planning and Scheduling  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  
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การวางแผน การกําหนดเวลา การควบคุมความกาวหนาของ

การกอสรางเทคนิคโครงขายกิจกรรม และกําหนดเวลาของทรัพยากร

ที่ใชในการกอสราง เทคนิคของการทําเสนดุลยภาพวิธีวิถีวิกฤตและ

การคาํนวณหาเสนทางวิกฤต 

 

 

Planning, scheduling and progress control of 

construction operations, network diagram technique, 

resources scheduling, line of balance technique, CPM 

diagram and CPM calculation 

 

   

**EN114104 การบริหารสัญญาและกฎหมายงานกอสราง 3(3-0-6) 

 Construction Contract and Related Law Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

การสงมอบโครงการการบริหารสัญญา สัญญากอสราง FIDIC 

การควบคุมโครงการ ความลาชาในงานกอสราง การเรียกรอง

คาเสียหายในงานกอสรางการไกลเกล่ียขอพิพาทหลักพื้นฐานของ

กฎหมาย หลักพ้ืนฐานของสัญญากฎหมายในงานกอสราง สัญญาจาง

ทําและใหบริการ ความประมาททางวิชาชีพการประกันภัย 

 

 

Project delivery system, contract management, FIDIC, 

project control, construction delay,  construction claim, 

conflict resolution, construction related law, fundamentals 

of law, fundamentals of contract law, contracts for the 

supply of good and services,  professional negligence,  

Insurance 

 

   

**EN114105 การจัดการงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

 Engineering Management  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

หลักการจัดการเบ้ืองตน การจัดการทรัพยากรเบื้องตน หลัก

ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม ผลิตภาพในงานวิศวกรรมเบ้ืองตน 

เศรษฐศาสตรวิศวกรรมเบ้ืองตน พ้ืนฐานการเงิน หลักการบัญชี

เบ้ืองตน พ้ืนฐานการบริหารและการจัดการโครงการ 

 

 
Principle of management, fundamental of human 

resource management, principle of engineering safety, 
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fundamental of engineering productivity, principle of 

engineering economics, principle of financial management, 

principle of engineering of engineering accounting, 

fundamental of engineering project management 

   

**EN114205 การปรับปรุงดิน 3(3-0-6) 

 Soil Improvement  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN113201   

 

วัตถุประสงคและความสําคัญในการปรับปรุงดิน การบดอัดท่ีผิว 

การบดอัดในระดับลึก วิธีการกําจัดน้ําและการอัดตัวคายน้ํา การฉีด

และอัดสารปองกันการซึม  สารผสมเพ่ิมเสถียรภาพและการเสริม

สมบัตดิินใหมีกําลังสูงข้ึน 

 

 

Objectives and essential roles of soil improvement, 

surface compaction, deep compaction, dewatering and 

consolidation, injection and grouting, admixture 

stabilization and soil reinforcement 

 

   

**EN114206 ฐานรากเสาเข็ม 3(3-0-6) 

 Pile Foundation  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN113203   

 

วิธีการติดต้ังเสาเข็ม การหากําลังรับน้ําหนักสูงสุดของเสาเข็ม

ตอกและเสาเข็มเจาะ การวิเคราะหการทรุดตัว  การออกแบบเสาเข็ม

รับแรงดานขาง  การรับแรงของกลุมเสาเข็ม  ความสามารถในแรง

เสยีดทานของผิวเปนลบ  การทดสอบเสาเข็ม 

 

 

Methods of pile installation, ultimate capacity of 

driven piles and bored piles, settlement analysis, design of 

laterally –  loaded piles, load –  carrying capacity of pile 

group, negative skin friction and pile load test 

 

   

**EN114207 โครงสรางดิน 3(3-0-6) 

 Earth Structures  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN113201 และ EN113202  และ EN113203  
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การใชดินเปนวัสดุกอสราง การบดอัดดินและคุณสมบัติตางๆ 

ของดินท่ีบดอัด ปญหาเก่ียวกับการซึมของนํ้า การวิเคราะห  

เสถียรภาพของผิวลาด การออกแบบและการกอสรางทํานบดิน และ

เข่ือนดิน 

 

 

Soil as construction materials, compaction and 

properties of compacted soils, seepage problems, slope 

stability analysis, design and construction of earth 

embankment and earth dam 

 

   

**EN114305 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 4(3-3-8) 

 Timber and Steel Design & Practice  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN112302   

 

การออกแบบไม : การออกแบบโครงสรางไม หนวยแรงท่ียอม

ใหของไมโครงสราง การออกแบบชิ้นสวนรับแรงดึง และแรงอัด การ

ออกแบบรอยตอไม สมบัติและการออกแบบคานไมอัดประกอบ การ

ฝกหัดการออกแบบ 

การออกแบบเหล็ก : สมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพของเหล็ก

โครงสราง การออกแบบโครงสรางเหล็ก ช้ินสวนรับแรงดึงและแรงอัด 

คานเหล็ก เสารับแรงดัด ชิ้นสวนประกอบ คานเหล็กประกอบและ

โครงขอหมุน รอยตอแบบหมุดยํ้า แบบสลักเกลียวและแบบเช่ือม การ

ออกแบบโครงสรางเหล็กดวยวิธีหนวยแรงท่ียอมให และวิธีตัวคูณ

น้ําหนักบรรทุกและความตานทาน การฝกหัดการออกแบบ 

 

 

Timber design : design of timber structures, allowable 

stresses of structural timber, design tension and 

compression members, design of timber connections, 

properties and design of plywood girder, design practice 

Steel design :  mechanical and physical properties of 

structural steel, design of steel structures, tension and 

compression members, beams, beam- columns, built- up 

members, plate girders, riveted, bolted and welded 

connections, allowable stress design ( ASD)  and load and 

resistance factor design (LRFD) methods, design practice 
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**EN114306 การวิเคราะหโครงสรางขั้นสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Structural Analysis  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN113303   

 

การศึกษาเ พ่ือ วิ เคราะห โครงสร าง โดยใช เมต ริกซ และ

คอมพิวเตอรชวยในการวิเคราะห การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีเฟลก

ซบิิลิตี้ การสรางเมตริกซเฟลกซิบิลิต้ีของช้ินสวน การสรางเมตริกซ เฟ

ลกซิบิลิต้ีของโครงสราง การวิเคราะหโครงสรางโดยวิธีสติฟเนส การ

สรางเมตริกซสติฟเนสของชิ้นสวน การสรางเมตริกซสติฟเนสของ

โครงสราง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชวิเคราะหโครงสราง

ทั้งวิธีเฟลกซิบิลิตี้และวิธีสติฟเนส 

 

 

Analysis of structures by using computer and matrix, 

flexibility method, formation of element  flexibility matrix 

and structure flexibility matrix, stiffness method, formation 

of element stiffness matrix and structure stiffness matrix, 

computer programming for analysis of structures by 

flexibility method and stiffness  method 

 

   

**EN114307 การออกแบบโครงสรางเหล็กข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Steel Structures Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN114305   

 

คานประกอบ  ช้ินสวนรีดเย็นแบบเบา  ช้ินสวนประกอบดวย

เหล็ก-คอนกรีต การวิเคราะหและออกแบบโดยทฤษฎีพลาสติก 

พฤติกรรมของช้ินสวนและรอยตอภายใตนํ้าหนักบรรทุกและประเภท

ของการวิบัติ 

 

 

Plate girders, light cold- formed members, composite 

steel- concrete members, analysis and design by plastic 

theory, behavior of members and joints under loading and 

types of failures 

 

   

**EN114308 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) 

 Prestressed Concrete Design  
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 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN113304   

 

หลักการ วิธี และวัสดุท่ีใชในการอัดแรง การวิเคราะหและ

ออกแบบโดยวิธีอิลาสติกสําหรับคานคอนกรีตอัดแรงแบบงาย กําลัง

ดัดและกําลังเฉือนของหนาตัดคอนกรีตอัดแรง ปริมาณสูญเสียของ

การอัดแรง การออกแบบสมอยึด การโกง คานคอมโพสิท คาน

คอนกรีตอัดแรงแบบตอเน่ือง 

 

 

Principles, methods and materials in prestressing, 
elastic analysis and design of prestressed concrete simple 
beams, flexural and shear strength of prestressed concrete 
sections, losses of prestress, anchorage design, deflection, 
composite beams, continuous to prestressed  concrete  
beams 

 

   

**EN114309 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6) 

 Building Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา  :  EN113203 และ  EN113304  

 

การวิเคราะหและออกแบบโครงสรางและฐานรากของอาคาร

คอนกรีตเสริมเหล็กตามมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง (มยผ.) 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.) ACI และ IBC เพ่ือตานทาน

แรงโนมถวง แรงลมและแรงเน่ืองจากแผนดินไหว 

 

 

The analysis and design of structures and foundations 
of reinforced concrete buildings according to the standards 
of the Department of Public Works and Town & Country, 
the Engineering Institute of Thailand ( EIT) , American 
Concrete Institute ( ACI)  standards and the International 
Building Code (IBC) to resist the force of gravity, wind loads 
and earthquake forces 

 

   

**EN114310 การออกแบบสะพานคอนกรีต 3(3-0-6) 

 Concrete Bridge Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN113304   

 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับสะพาน สะพานคอนกรีต ขอพิจารณา

ทั่วไปที่ใช ในการออกแบบสะพานคอนกรีต การสํารวจสถานที่       

การเลือกตําแหนงและแบบของสะพาน น้ําหนักบรรทุกที่ ใช ใน      
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การออกแบบ การออกแบบโครงสรางสวนบนและสวนลางของ

สะพาน การออกแบบทอลอดถนน 

 

 

General knowledge on bridges, concrete bridges, 

general considerations for concrete bridge design, site 

investigations, selection of suitable site and type of bridges, 

design loads, design of super and sub structures, design of 

pipes and culverts 

 

   

**EN114311 พลศาสตรโครงสราง 3(3-0-6) 

 Structural Dynamics  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN113303   

 

แนวคิดพลศาสตรโครงสราง การตอบสนองของแบบระบบท่ีมี

ระดับความอิสระเดี่ยวตอแรงพลศาสตรแบบตางๆ การตอบสนองของ

ระบบที่มีระดับความอิสระหลายข้ัน การควบคุมการส่ันตัวของ

โครงสราง พ้ืนฐานวิศวกรรมแรงลม วิศวกรรมแผนดินไหวข้ันหลักมูล 

 

 

Concepts of structural dynamic, response of single 

degree of freedom system, responses of multi degree of 

freedom system, vibration control of structure, 

fundamentals of wind engineering, fundamentals of 

earthquake engineering 

 

   

**EN114405 การสํารวจดวยภาพถาย 3(3-0-6) 

 Photogrammetry  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN113410 และ EN113402  

 

แนวคิดพ้ืนฐานของการสํารวจดวยภาพถาย กลองถายภาพและ

การถายภาพ การวางแผนการบิน เรขาคณิตของภาพถาย วิธีการ

รังวัดหรือสํารวจจากภาพถาย การทําแผนท่ีโดยการสํารวจดวย

ภาพถาย หมุดควบคุมภาคพ้ืนดินในงานสํารวจดวยภาพถาย ภาพตอ 

การดัดแกภาพถาย ภาพออรโธโฟโต การมองภาพสามมิติและระยะ

เหล่ือม เครื่องรางแผนที่สามมิติ 

 

 
Basic concepts of photogrammetry, cameras and 

photography, flight planning, geometry of photograph,  
photogrammetric methods, photogrammetric mapping, 
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ground control points, mosaic, rectification, 
orthophotography,  stereoscopic viewing and stereoscopic 
parallax, stereoscopic plotting 

**EN114505 ระบบการจัดการโลจิสติกสในการขนสง 3(3-0-6) 

 Transport Logistics Management Systems  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

นิยาม หลักการ สวนประกอบของระบบโลจิสติกสในหวงโซ

อุปทาน ความสําคัญและบทบาทของระบบโลจิสติกสและระบบการ

ขนสงในหวงโซอุปทาน ความสัมพันธระหวางระบบการขนสงและ

ระบบโลจิสติกส การวิเคราะหและสรางแบบจําลองระบบโลจิสติกส

ใชเปนเครื่องมือในการจัดการดานการผลิตและการกระจายสนิคาของ

สนิคาหรือผลิตภัณฑ การใชโปรแกรมสําหรับการขนสงและโลจิสติกส 

 

 

Definition, principles, components of logistics in 

supply chain, importance and roles of logistics systems and 

transportation systems in supply chain, relationship 

between logistics and transportation systems, analysis and 

logistics systems modeling as a management tools in 

production and distribution of products, software sin 

transportation and logistics 

 

   

**EN114506 การออกแบบถนนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 3(3-0-6) 

 Roadway Design by Application Software  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

การต้ังคาตนแบบ การทํางานกับขอมูลสํารวจ การสราง

แบบจําลองพื้นท่ี การแสดงภาพพ้ืนท่ี 3 มิติ การวิเคราะหพ้ืนท่ี การ

ทํางานกับขอมูลจุด การออกแบบพื้นท่ี การออกแบบถนน 

 

 

Prototype setting, working with point data, terrain 

model creation, three dimension surface display, site 

analysis, working with point data, site design, roadway 

design 

 

   

**EN114507 การออกแบบถนนทางเรขาคณิต 3(3-0-6) 

 Geometric Highway Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN113501   
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องคประกอบของการออกแบบ องคประกอบของรูปตัด       

การออกแบบถนนสายซอย ถนนสายรอง ถนนสายหลัก  ทางดวน  

ทางแยกระดับเดียวกันและทางแยกตางระดับ 

 

 

Elements of design, cross section elements, design of 

local roads and streets, collector roads and streets, rural 

and urban arterials, freeways, at- grade intersections, grade 

separations and interchanges 

 

   

**EN114508 การออกแบบผิวจราจร 3(3-0-6) 

 Pavement Design  

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม  EN113501  

 

หลักการผิวจราจรของทางหลวงและสนามบิน ประเภทของผิว

จราจรและน้ําหนักลอ หนวยแรงในผิวจราจรแบบลาดยางและ

คอนกรีต การพิจารณาสมบัติของสวนประกอบของผิวจราจรรวม

สําหรับทางหลวงและสนามบิน วิธีการออกแบบผิวจราจรแบบลาด

ยางและคอนกรีตสําหรับทางหลวงและสนามบิน การระบายน้ําของ

ผวิจราจร วิธีการกอสรางและบํารุงรักษา การประเมินคุณภาพ      ผิว

จราจร 

 

 

Principles of highway and airport pavements including 

pavement types and wheel loads, stresses in flexible and 

rigid pavements, consideration of properties of pavement 

components including for highway and airport, methods of 

design of flexible and rigid pavements for highways and 

airport, pavement drainage, methods of construction and 

maintenance, pavement evaluation 

 

   

**EN114509 เทคโนโลยีแอสฟลต 3(3-0-6) 

 Asphalt Technology  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ปโตรเลียมแอสฟลต มวลรวม การออกแบบสวนผสมแอสฟลต

ผสมรอน ผิวทางแอสฟลตผสมรอน   ผิวทางแบบเซอรเฟซทรีตเมนต 

การบํารุงรักษาและบูรณะผิวทางแอสฟลต แอสฟลตผสมเย็น 
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Introduction to asphalt, petroleum asphalt, 

aggregates, hot- mix asphalt mix design, hot- mix asphalt 

pavement, asphalt surface treatments, asphalt pavements 

maintenance and rehabilitation, cold-mix asphalt 

 

**EN114605 ชลศาสตรการไหลทางน้ําเปด 3(3-0-6) 

 Open Channel Hydraulics  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN113603   

 

การไหลสม่ําเสมอ การไหลเปล่ียนแปลงอยางชา การไหล

เปล่ียนแปลงอยางเร็ว การไหลผานสะพาน การออกแบบระบบ

ระบายน้ําผิวดิน 

 

 

Uniform flow, gradually varied flow, rapidly varied 

flow, bridge hydraulics and design of surface drainage 

systems 

 

   

**EN114700 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-6) 

 Computer Applications in Civil Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

แนะนําการประยุกตคอมพิวเตอร ในงานวิศวกรรมโยธา 

โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิศวกรรมโยธาท่ีมีอยูในปจจุบัน การใช

งานโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับงานวิศวกรรมโยธา เชน การวิเคราะห

โครงสราง  การออกแบบโครงสราง การจัดการงานกอสราง 

 

 

Introduction to computer application in civil 

engineering, ready made software package in civil 

engineering, structural analysis, structural design, 

construction management 

 

   

**EN114701 สถิติประยุกตสําหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) 

 Applied Statistics for Civil Engineers  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ความนาจะเปนในงานวิศวกรรม ความนาจะเปนข้ันมูลฐาน การ

วิเคราะหการกระจายตัวของขอมูล แบบจําลองเชิงวิเคราะหของ

กระบวนการเชิงสุม ตัวแปรเชิงสุม การประมาณพารามิเตอรจาก

ขอมูลท่ีไดจากการสังเกต การหาเชิงทดลองของแบบจําลองการ
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กระจาย การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ ความแนนอนของ

คุณภาพ การเก็บตัวอยางที่ยอมรับไดการประยุกตสําหรับงาน

วิศวกรรมโยธา 

 

Probability in engineering, fundamentals of 

probability, sample distributions, analytical model of 

random process, random variables, inference, regression 

analysis, collecting  data, applications in civil engineering 

 

   

**EN114774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) 

 Special Topics in Civil Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 ศึกษาเก่ียวกับหัวขอเรื่องทางเทคโนโลยีในปจจุบันท่ีนาสนใจ  

 

Selected topics and technological development of 

current interest will be discussed 

 

 

**EN114785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา         6 หนวยกิต 

 Cooperative Education in Civil Engineering  

 เงื่อนไขของรายวิชา  : EN113203 และ EN113304  

 

นักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบในงานสาขา

วิศวกรรมโยธา โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานท่ี

ชัดเจนตามที่ไดรับมอบหมายจากพนักงานท่ีปรึกษาอยางนอย 15 

สัปดาห โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงาน

ทั่วไป นักศึกษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดย

คณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 

 

Each student required to work responsively in the area 

of civil engineering. Fulltime work plan must be established 

and followed under supervision of his/her advisors at least 

15 weeks.  Job description must be different from that of 

normal practical training or visiting.  Student required to 

write a technical report and assessed by subject committee 

 

   

**EN114998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2) 

 Civil Engineering Pre-project  
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 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

วิธีทําโครงการและการเขียนรายงาน ศึกษาวรรณกรรมท่ี

เก่ียวของกับหัวของานโครงการที่นักศึกษาแตละคนเลือก ตาม

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ จัดทําวัตถุประสงค แผนงาน 

และข้ันตอนการดําเนินงานโครงการนั้นๆ  นําเสนอโครงการโดยการ

เสนอรายงานและสอบปากเปลา 

 

 

Procedure to work on project and writing report, study 

the literature that concerns to student’ s topics according 

to the approval of advisor, writing the objectives, work plan 

and steps to proceed that project by proposing in form of 

the report and oral examination 

 

   

**EN114999 โครงการวิศวกรรมโยธา 2(0-6-3) 

 Civil Engineering Project  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  EN114998   

 

นักศึกษาดําเนินงานโครงการท่ีไดศึกษาไวในวิชา EN114998 

ใหเสร็จสมบูรณภายในหนึ่งภาคการศึกษา นักศึกษาตองเขียนรายงาน

ที่สมบูรณและสอบปากเปลาเก่ียวกับโครงการนั้น 

 

 

The Student is required to work as planed in course 

EN114998. A technical report must be submitted and final 

oral examination will be undertaken 

 

   

**SC201005 เคมีทั่วไป 3(3-0-6) 

 General Chemistry  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม พันธะเคมี แกส ของแข็ง 

ของเหลวและสารละลาย อุณหพลศาสตรเคมี ระบบการถายโอน

อิเล็กตรอน จลนพลศาสตรเคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตาราง

ธาตุ และธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร มลพิษ

และสารมลพิษ 

 

 

Stoichiometry, atomic structure, chemical bonding, 

gas, solid, liquid and solution, chemical thermodynamics, 

electron transferring system, chemical kinetics, chemical 
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and ionic equilibria, periodic table and representative 

elements, transition metals, nuclear chemistry, pollution 

and pollutant 

**SC201006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) 

 General Chemistry Laboratory  

 เงื่อนไขของรายวิชา : รายวิชารวม SC201005 หรือ SC201007 หรือ 

SC201008 

 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาในวิชา SC201005 SC201007 

SC201008 ไดแก เทคนิคพ้ืนฐานสําหรับปฏิบัติการเคมี ปริมาณ

สัมพันธ การหาสูตรโมเลกุลของเกลือ   ไฮเดรต การประยุกตใชกฎ

ของแกสเพ่ือหาน้ําหนักโมเลกุล โครงสรางภายในของของแข็ง การหา

น้ําหนักโมเลกุลของสารที่ไมระเหยและไมแตกตัวในตัวทําละลายโดย

วิธีหาจุดเยือกแข็ง อุณหเคมี เซลลกัลวานิก การหาอันดับของ

ปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนเพอรอกไซด การไทเทรตกรด/

เบส และการเตรียมสารละลายเบสมาตรฐาน การวิเคราะหเ ชิง

คุณภาพสําหรับแอนไอออน และการวิเคราะหเชิงคุณภาพสําหรับ

แคตไอออน 

 

 

The laboratory experiments related to contents in 

SC201005, SC201007, SC201008, Basic technique for 

chemistry laboratory, chemical stoichiometry, 

determination of chemical formula of hydrate salt, 

application of gas theory for molecular weight 

determination, internal structure of solid, determination of 

molecular weight of non- volatile and nondissociated 

compound in solvent byfreezing point technique, chemical 

thermodynamics, galvanic cell, determination of reaction 

order of hydrogen peroxide decomposition reaction, acid-

base titration, preparation of standard base solution, 

analitative analysis for anions, analitative analysis for  

captions 

 

   

**SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering I  
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 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

พีชคณิตเวกเตอรสําหรับหาผลเฉลยของระบบสมการ พีชคณิต

เวกเตอรใน 2 มิติและ 3 มิติ เราขาคณิตวิเคราะห ลิมิตและความ

ตอเนื่องของฟงกชันคาจริงตัวแปรเดียว อนุพันธของฟงกชันตัวแปร

เดียวและการประยุกต พิกัดเชิง ข้ัว จํานวนเชิงซอน อุปนัยเ ชิง

คณิตศาสตรปริพันธข้ันแนะนํา การหาปริพันธเชิงตวัเลข 

 

 

Matrix algebra for solving system equations, vector 

algebra in 2- D and 3- D, analytic geometry, limits and 

continuity of valued functions of one variable, derivatives 

and their applications, polar coordinates, complex number, 

math induction, introduction to integral, numerical 

integration 

 

   

**SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering II 

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  SC401206  

 

เทคนิคของการหาปริพันธ การประยุกตของปริพันธของฟงกชัน

ตัวแปรเดียว ฟงกชันหลายตัวแปร ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน

หลายตัวแปรเดียว อนุพันธยอย ลําดับและอนุกรมอนันตของจํานวน

จริง อนุกรมกําลัง 

 

 

Techniques of integration, application of integration of 

real value functions of one variable, functions of several 

variable, limits and continuity of functions of several 

variable, partial derivation, sequence and series of real 

numbers, power series 

 

   

**SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) 

 Calculus for Engineering III  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  SC401207  

 

พีชคณิตเวกเตอรใน 3 มิติ เสนตรง ระนาบและพื้นผิวใน 3 มิติ 

ปริภูมิยูคลิด ฟงกชันหลายตัวแปร จาโคเบียน การหาอนุพันธของ

ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธระบุทิศทาง การประยุกตของอนุพันธ

ของฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายชั้น ระบบพิกัดและการหา
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ปริพันธในระบบตางๆ ปริพันธตามเสน ปริพันธตามผิว ทฤษฎีบท

ปริพันธ 

 

Vector algebra in three dimensions, line, plane and 

surface in 3D, Euclidean space, function of several 

variables, Jacobian, derivatives of function of several 

variables, directional derivations, applications of derivatives 

of functions of several variables, multiple integrals, 

coordinate systems and integration in various systems, line 

integrals, surface integrals, integral theorems 

 

   

**SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) 

 Differential Equations for Engineering 

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  SC401207  

 

สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง 

สมการเชิงอนุพันธอันดับสูงและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธเชิง

เสนที่มีสัมประสิทธ์ิเปนตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ผล

การแปลงลาปราซ และการประยุกต อนุกรมฟูเรียร ขอปญหาคาขอบ 

สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 

 

 

First order differential equations, second order 
differential equations, higher order differential equations 
and applications, linear differential equations with variable 
coefficients, system of differential equations, laplace 
transforms and applications, fourier series, boundary value 
problem, elementary partial differential equations 

 

 

**SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) 

 General of Physics Laboratory I  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชาฟสิกสระดับพื้นฐาน การวัดและ

วิเคราะหขอมูล การรวมแรงยอย โมดูลัสแบบของยัง ลูกตุมนาฬิกา

อยางงาย เคร่ืองช่ังความถวงจําเพาะ การวัดความหนืดของของเหลว

โดยใชกฎของสโตกส พลศาสตรการหมุน สัมประสิทธ์ิของการ

ขยายตัวตามเสน การส่ันพองในทออากาศ การทดลองของเมลด 
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Laboratory on basic physics, component of force, 

vernier micrometer and spherometer, Young’ s modulus, 

simple pendulum, Westphal specific gravity balance, 

viscosity measurement using Stoke’ s law, rotational 

dynamics, coefficient of linear expansion, resonance in air 

columns and Meld’s experiment 

 

 

**SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) 

 General of Physics Laboratory II  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ปฏิบัติการเก่ียวกับเน้ือหาวิชาฟสิกสระดับพ้ืนฐาน วีทสโตน

บริดจ  แทน เจนต แกลวานอมิ เตอร  วงจร  RC มั ล ติมิ เ ตอร  

ออสซิลโลสโคป การหาความยาวโฟกัสของกระจก การหาความยาว

โฟกัสของเลนส การหาคาดัชนีหักเหของของเหลว สเปกโตรมิเตอร 

วงแหวนของนิวตัน 

 

 

Laboratory on basic Physics, Wheatstone bridge, 

tangent galvanometer, RC-circuit, multimeter, oscilloscope, 

determine the focal lengths of the concave and convex 

spherical mirrors, determine the focal lengths of the 

concave and convex lenses, determine of the refractive  

index of liquid by using a convex lens and a plane mirror, 

spectrometer and Newton’s rings 

 

   

**SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics I  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ทฤษฎี และการประยุกตของเวกเตอร แรงและการเคล่ือนท่ี 

การคงตัวของโมเมนตัมและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต 

การเคล่ือนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตรของของไหล ความรอนและ

เทอรโมไดนามิกส อันตรกิริยาความโนมถวง 

 

 
Vectors, force and motion, conservation of 

momentum and energy, oscillation  motion, rigid bodies 
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motion, fluids dynamics, heat and thermodynamics and  

gravitational interaction 

 
 

 
 

**SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamentals of Physics II  

 เงื่อนไขของรายวิชา    :  ไมมี  

 

ทฤษฎีและการประยุกตของอันตรกิริยาทางไฟฟา อันตรกิริยา

ทางแมเหล็ก สนามไฟฟาสถิตและสนามแมเหล็กสถิต สนามแมเหล็ก

ไฟฟาที่ขึ้นตอเวลา  กระแสไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส   การเคลื่อนที่

แบบคล่ืน   คลื่นแมเหล็กไฟฟา ทัศนศาสตร ทฤษฎีควอนตัมเบื้องตน 

โครงสรางอะตอม นิวเคลียสและรังสฟีสิกสเบื้องตน 

 

 

Electric interaction, magnetic interaction, electrostatic 

and static magnetic field, electromagnetic induction, 

electric current and electronics, wave motion, 

electromagnetic wave, optics, introduction to quantum 

theory, atomic structure nucleus and introduction to 

radiation physics 

 

 

 

3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายจารึก ถีระวงษ 3-1020-02710-37-0 รองศาสตราจารย วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรม

ส่ิงแวดลอม) 

2 นายเฉลมิชัย พาวัฒนา 3-4099-00646-22-4 รองศาสตราจารย D.Eng. (Remote Sensing 

and Geographic 

Information Systems) 

วศ.ม. (วิศวกรรมแหลงนํ้า) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 
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3 นายชินะวัฒน มุกตพันธุ 3-1014-00665-20-9 รองศาสตราจารย M.S.C.E. (Soil 

Mechanics) 

B.S.C.E. (Civil 

Engineering) 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

4 นายณรงค เหลืองบุตรนาค 5-4099-99040-27-3 รองศาสตราจารย D.Eng. (Construction 

Engineering and 

Management) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสราง) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

5 นายธเนศ เสถียรนาม 3-4305-00829-44-7 รองศาสตราจารย D.Eng. (Transportation 

Engineering and Socio-

Technology) 

M.Eng. (Transportation 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

6 นายพงศกร พรรณรัตนศิลป 5-3101-90034-40-6 รองศาสตราจารย Ph.D. (Foundation 

Engineering) 

M.Eng. (Geotechnical 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

7 นายพนกฤษณ คลังบุญครอง 3-4099-00685-07-6 รองศาสตราจารย Ph.D. (Transport 

Systems Engineering) 

M.Eng. (Transport 

Systems Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

8 นายวินัย ศรีอําพร 3-4099-01154-58-9 รองศาสตราจารย M.Eng. (Water 

Resources Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

9 นายวีระ หอสกุลไท 3-4099-00360-08-8 รองศาสตราจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสราง) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

10 นายวัชรินทร กาสลัก 3-4099-00619-31-6 รองศาสตราจารย Ph.D. (Soil and Water  

Engineering) 
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วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

11 นายวันชัย  สะตะ 3-4099-00056-55-9 รองศาสตราจารย ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสราง) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

12 นายกอปร ศรีนาวิน 3-4099-00317-32-8 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Construction 

Engineering and 

Management) 

M.Eng. (Structural 

Engineering and 

Construction) 

วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร) 

13 นายกิตติเวช ขันติยวิชัย 3-3199-00085-26-6 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Water Resources 

Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมแหลงนํ้า) 

วศ.บ. (วิศวกรรมขนสง) 

14 นายชาติชาย ไวยสุระสิงห 3-4010-00190-48-1 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Integrative 

Environmental Science)

วศ.ม. (วิศวกรรมสํารวจ) 

วศ.บ. (วิศวกรรมสํารวจ) 

15 นายณัฐพงษ อารีมิตร 3-4099-00675-77-1 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Structural 

Engineering) 

M.Eng. (Structural 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

16 นางสาวดลฤดี หอมดี 3-4099-00526-30-0 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Geotechnical 

Engineering, Civil 

Engineering) 

M.Eng. (Soil Engineering 

and Applied Geology) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
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17 นางสาวธันยดา พรรณเชษฐ 3-4099-00530-81-1 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Computational 

Mechanics) 

M.Eng. (Structural 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

18 นายเมธี บุญพิเชฐวงศ 3-1006-01273-21-8 ผูชวยศาสตราจารย M.Eng. (Structural 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

19 นางสาวรัตมณ ีนันทสาร 3-4099-00536-98-4 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Civil Engineering) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

 

20 นางลดัดา ตันวานิชกุล 8-4799-88004-19-4 ผูชวยศาสตราจารย Ph.D. (Transportation 

System Engineering) 

M.Eng. (Transportation 

System Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

 

21 นางวิชุดา เสถียรนาม 3-4099-00893-24-8 ผูชวยศาสตราจารย D.Eng. (Transportation 

Engineering) 

M.Eng. (Transportation 

Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

 

22 นายปยะวัชร ฝอยทอง 3-3504-00638-03-9 อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

 

23 นายพัศพันธน  ชาญวสุนันท 3-1017-01111-92-0 อาจารย วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
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24 นายสุรัตน ประมวลศักดิกุล 3-4001-01642-86-6 อาจารย Lic (Geodesy) 

MSIS (Geodesy, Spatial 

Information Science) 

GradDipSIS (Geodesy) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

 

3.2.2 อาจารยพิเศษ 

ที ่ ชื่อ นามสกุล ตําแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ หนวยงานที่สังกัด 

1 นายดํารงค  หอมดี รองศาสตราจารย M.Eng. (Structural Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

ขาราชการบํานาญ 

2 นายดิลก ศรนีาวิน รองศาสตราจารย M.Sc. (Civil Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

ขาราชการบํานาญ 

3 นายประเสริฐ ดํารงชัย รองศาสตราจารย บธ.บ. (การจัดการงานกอสราง) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

ขาราชการบํานาญ 

4 นายรังษี นันทสาร รองศาสตราจารย M.Sc. (Civil Engineering) 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

ขาราชการบํานาญ 

5 นายปติ  อังสุโวทัย ผูชวยศาสตราจารย M.Eng.Sc. (Civil Engineering) 

B.E. (Civil Engineering) 

ขาราชการบํานาญ 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

 ฝกปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธาในหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนโดยการฝกงานนั้น

นักศึกษาแตละคนตองทําการฝกงานอยางนอย 30 วันทําการติดตอกัน กับหนวยงานท่ีภาควิชาฯ เห็นชอบ 

และตองนําเสนอรายงานการฝกงาน สวนสหกิจศึกษานั้นนักศึกษาตองปฏิบัติงานจริงดวยความรับผิดชอบ

ในงานสาขาวิศวกรรมโยธา โดยตองปฏิบัติงานเต็มเวลาตามแผนการทํางานที่ชัดเจนตามท่ีไดรับมอบหมาย

จากพนักงานที่ปรึกษาอยางนอย 16 สัปดาห โดยที่ลักษณะงานตองแตกตางไปจากการดูงานหรือฝกงาน

ท่ัวไป นักศกึษาตองเขียนรายงานเชิงเทคนิคและถูกประเมินโดยคณะกรรมการประเมินผลของรายวิชา 

 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

4.1.1 มีความรูและทักษะดานการปฏิบัติงานดานวิศวกรรมโยธา 

4.1.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอส่ือสาร 

4.1.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสัมพันธ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รับผิดชอบตอตนเอง องคกร 

และสังคม ฝกปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ รวมท้ังการทํางาน

เปนทีม 
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4.2 ชวงเวลา 

4.2.1 สาํหรับนักศึกษาที่เลือกฝกงาน 

ฝกปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ช่ัวโมงตอวัน 

ภาคการศึกษาพิเศษ ช้ันปท่ี 3 ระยะเวลารวม 30 วันทําการ ระยะเวลารวม 240 ช่ัวโมง 

4.2.2 สาํหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษา 

ฝกปฏิบัติการในหนวยงานของรัฐและ/หรือเอกชน โดยเฉลี่ย 8 ช่ัวโมงตอวัน 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 4 ระยะเวลารวม 4 เดือน 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

วันจันทร-ศุกร เวลา 08.00 - 17.00 น. (หรือเปนไปตามท่ีหนวยงานที่นักศึกษาเขาฝกปฏิบัติงาน

จะกําหนด) 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

การคัดเลือกหัวขอโครงการโดยไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา การวางแผนโครงการ 

วัตถุประสงค ขอบขายและแผนงาน ศึกษาวรรณกรรมและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ โดยนักศึกษาจะตองสง

รายงานและนําเสนอรายงานดวยปากเปลาหลังจากนั้นดําเนินการใหเสร็จสมบูรณภายในภาคการศึกษานั้น 

ซึ่งนักศึกษาตองเขียนรายงานที่สมบูรณและสอบปากเปลา เก่ียวกับโครงการนั้น 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1 มีความรูและทักษะในการทําโครงการดานวิศวกรรมโยธา 

5.2.2 มีทักษะการทํางานดานการวางแผน การจัดการ และการติดตอสื่อสาร 

5.2.3 มีการพัฒนาดานมนุษยสมัพันธ คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย รบัผดิชอบตอตนเอง องคกร 

และสังคม  

5.2.4 ฝกปฏิบัตงิานดวยความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณ รวมท้ังการทํางานเปนทีม 

5.3 ชวงเวลา 

5.3.1 การเตรียมโครงการดานวิศวกรรมโยธา 

  ภาคการศึกษา 1 ช้ันปท่ี 4 (สําหรบันักศึกษาท่ีเลือกวิชาฝกงาน) 

5.3.2 โครงการวิศวกรรมโยธา 

  ภาคการศึกษา 2 ช้ันปท่ี 4 (สําหรบันักศึกษาท่ีเลือกวิชาฝกงาน) 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

รวมท้ังสิ้น 3 หนวยกิต โดยแบงเปน 

5.4.1 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2) 

5.4.2 โครงการวิศวกรรมโยธา          2(0-6-3) 
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5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 คณะฯ ประชุมคณะกรรมการเพ่ือเตรียมรายละเอียดและข้ันตอนตาง ๆ ของรายวิชา 

5.5.2 ช้ีแจงรายละเอียดวิชาแกนักศึกษาพรอมตอบขอซักถาม 

5.5.3 แนะนําวิธีการสืบคนขอมูล วิธีการจัดเตรียมโครงการ วิธีการเขียนรายงานและวิธีการ

นําเสนอ 

5.5.4 คณะฯ แตงต้ังอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการรวมประเมินผลโครงการ 

5.5.5 อาจารยท่ีปรึกษาจัดตารางนดัพบนักศึกษา และใหคําปรึกษาตาง ๆ 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 มีคณะกรรมการประเมินผลโครงการ ประกอบดวยอาจารยที่ปรึกษา อาจารยท่ีปรึกษารวมและ

กรรมการ ทําหนาท่ีประเมินโครงการวามีความเหมาะสมหรือไม พรอมใหขอเสนอแนะ 

 

 

หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

ดานภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ และการ

มีวินัย 

กําหนดรายวิชาซึ่งตองใหนักศึกษาทํางานเปนกลุมหรือจัด

อบรมเก่ียวกับการพัฒนาภาวะความเปนผูนํา 

ดานบุคลิกภาพ จัดอบรมเก่ียวกับการพัฒนาดานบุคลิกภาพ 

ดานจริยธรรม และคุณธรรม จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักศึกษามีคุณธรรมและจริยธรรมโดย

คํานึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนตอสังคม 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม (Ethics and Moral) 

 2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ และมี

ความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพ

วิศวกรรมในแตละสาขา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

(2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ 

ขององคกรและสังคม 

(3) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบ คุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
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(4) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคา

และศกัดิ์ศรีของความเปนมนุษย 

(5) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร

สงัคมและสิ่งแวดลอม 

 2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 

(3) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 

 2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน 

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.2 ความรู (Knowledge) 

 2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

(1) มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน วิศวกรรมพื้นฐานและเศรษฐศาสตร  เพื่อการประยุกต ใชกับงานทางด าน

วิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

(2) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการท่ีสําคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆที่เก่ียวของ ตลอดจนมี

ความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการแกไข

ปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 

(4) สามารถใชความรู ทักษะในสาขาวิชาของตนเอง และประยุกตใชเครื่องมือที่เหมาะสม เชน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาในงานวิจัยดวยวิธีการท่ีเหมาะสมได 

(5) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตาม

สถานการณ 

 2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรม

การเรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(2) การฝกปฏิบัติ การฝกงาน การไดฝกการทํางาน 

(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนา 

 2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
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(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา

แบบฝกหัด การทํารายงาน 

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 

 

2.3 ทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

 2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปญหาและความ

ตองการได 

(2) สามารถคิด วิเคราะหและมีวิจารณญาณที่ ดี และริเ ร่ิมสรางสรรค โดยใชความรูและ

ประสบการณของตนในการแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(3) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดมิไดอยางสรางสรรค 

(4) สามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และทันตอการ

เปล่ียนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 

(5) สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินงานทางวิศวกรรมได 

 2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทําโครงงาน การทําวิจัย 

 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา 

(2) ประเมินผลงานจากการทําการศกึษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย 

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills and 

responsibility) 

 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง

และของกลุมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ

ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(2) สามารถส่ือสารกับกลุมคนที่หลากหลาย โดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมพหุ

วัฒนธรรมสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารตอสังคมไดในประเด็นที่เหมาะสม สามารถ

ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี

(3) มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพอยาง

ตอเน่ือง 

(4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ

งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผู อ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

(5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอม

ตอสังคม 

 

 2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(1) การสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลกัสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม 

(3) การจัดใหมีรายวิชาฝกงาน ฝกภาคสนาม ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

 2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป 

(2) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ที่มีการสงเสริมใหทํางานกลุม 

(3) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝกงาน ฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

(4) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

analysis, communication and information technology skills) 

 2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยหรือ

การแสดงสถิติประยุกตในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการ

ปฏิบัตงิานในสาขาวิชาชีพไดอยางสรางสรรค 

(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา

ความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพ่ือ

ประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาการ/วิชาชีพได 
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(3) มีทักษะในการส่ือสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใช

สญัลักษณ 

(4) สามารถใชเคร่ืองมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวของได 

 

 

 2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ หรือรายวิชาศึกษาทั่วไป (หรอืรายวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (ถา

มี)) 

(2) การเ รียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning และการทดสอบความรู พ้ืนฐานด าน

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

 2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทํา

แบบฝกหัด การทํารายงาน 

(2) ประเมินผลการเรียนรูดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑมาตรฐานของ

มหาวิทยาลยั 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping)  

(เอกสารแนบทายหมายเลข 1) 

 

หมวดที่ 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 7 

ขอ 23 และ 24  (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

อาจารยผูสอนแตละรายวิชา ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 

2.1 เทียบเคียงผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา ซึ่งอาจเปน ตางกลุม ตางช้ันป ตาง

คณะ แลวแตกรณี เพ่ือนําผลมาใชในการปรับปรุงรายวิชา 
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2.2 ทบทวนเนื้อหารายวิชาทุกปการศึกษา โดยอาจพิจารณารวมกับอาจารยผูสอนรายวิชาอ่ืนที่มี

เนื้อหาใกลเคียงกัน เพ่ือไมใหเกิดความซํ้าซอน หรือใหเกิดความสัมพันธและตอเน่ือง แลวแตกรณี และ

ทบทวนเนื้อหาโดยเทียบเคียงกับรายวิชาของสถาบันอ่ืน หรือเทียบเคียงกับตําราหรือบทความทางวิชาการ

หรือผลการวิจัย เพ่ือใหเกิดการพัฒนาเน้ือหาใหทันสมัยและมีมาตรฐานทางวิชาการ 

2.3 เทียบเคียงกับขอสอบมาตรฐานวิชาชีพ และวิเคราะหผลการสอบวัดความรูตามมาตรฐาน

วิชาชีพ 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

หมวดที่ 8  ขอ 29  (เอกสารแนบทายหมายเลข 4) 

3.2 สอบผานเกณฑการสอบวัดความรูความสามารถทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีข้ันพื้นฐาน 

สาํหรับนกัศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.3 เขารวมกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการครบตามเกณฑท่ีกําหนด ตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

3.4 มีผลการสอบวัดความรูทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยขอนแกนยอมรับ 

3.5 การใหอนุปริญญา นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ที่สมควรไดรับอนุปริญญาตามหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

3.5.1 ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยท่ีระบุใหงดการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาหรือ

อนุปรญิญา 

3.5.2 ไมเปนผูคางหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

3.5.3 ศึกษาและสอบผานรายวิชาตาง ๆ ครบตามหลักสูตรแลวและมีระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมไมถึง 2.00 แตไมตํ่ากวา 1.75 

 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปน

หลักเกณฑใหอาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสูตรและการ

บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมี

ทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม 

และการสอนโดยใชส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาในดานการจัดการเรียน

การสอน 
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1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 

1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารที่เก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึง

หรือหลายหัวขอท่ีอาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพี่

เล้ียง หรือประธานหลักสูตร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรียนการสอน การ

วัดและการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึง

มหาวิทยาลัยมีการเปดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

2.1.2 การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซ่ึงจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอน

รวมกับคนอ่ืน รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผดิชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

2.1.3 การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณดานการจัดการเรียน

การสอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถนําไปเผยแพรในการประชุม

วิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ 

2.2.1 การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ี

จัดทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

2.2.2 การสงเสริมใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานใน

การประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 

เรื่อง 

 

หมวดที่ 7.  การประกันคณุภาพหลักสูตร 

 

1. การกาํกับมาตรฐาน 

การจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

ซึ่งตองทําหนาที่ดังน้ี 

1.1 มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯท่ีมีจํานวนและคุณสมบัติตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ปริญญาตรี พ.ศ.2558 เพ่ือทําหนาท่ีบริหารและดําเนินการควบคมุคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การ

ประเมินผล การปรับปรงุและการพัฒนาหลักสูตร โดยมีการประชุมภาคการศึกษาละ 2 คร้ังหรือมากกวา 
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1.2 มีคณะกรรมการขับเคล่ือนฝายวิชาการ ระดับคณะ เพ่ือควบคุมและดูแลคุณภาพการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตรฯ 

1.3 มีอาจารยผูประสานงานรายวิชาตางๆ เพ่ือทําหนาท่ีจัดทํา มคอ. 3 มคอ. 5 และ มคอ. 7 เพ่ือวาง

แผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุงรายวิชาท่ีรับผิดชอบใหเปนไปตาม

มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

 

2. บัณฑติ 

2.1 มีการประเมินคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจากผูใช

บัณฑิตทุกปการศึกษา เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรคร้ังถัดไป 

2.2 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกปการศึกษา 

2.3 ติดตามและวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน ความกาวหนาของเทคโนโลยี เพ่ือเปนขอมูล

ในการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหทันสมัย   

 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 มีกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อใหไดนักศึกษาตามเปาหมายของการรับท้ังดานปริมาณและ

คุณภาพ  

3.1.2 มีการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในปแรกของการเรียน เพ่ือใหมีทักษะพ้ืนฐานที่

จําเปนสําหรับการเรียนในหลักสตูรฯ 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 หลักสูตรมีการแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปญหาในการ

เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยท่ีปรึกษาได โดยตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษา (Office hours) เพื่อให

นักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ยังมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน ซ่ึงจะคอยช้ีแนะกระบวนการใน

การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู และการทําโครงงาน และมีระบบใหขอมูลยอนกลับจากผลการศึกษาและ

การประเมินดานตางๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดมีการพัฒนาตนเอง 

3.2.2 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมวิชาการหรือทางวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะและศักยภาพ

ใหกับนักศึกษา โดยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูกําหนดรูปแบบกิจกรรม ดําเนินการและประเมินผลกิจกรรม 

เพ่ือปรับปรุงกิจกรรมใหมีประโยชนตรงตามผลการเรียนรูของผูเรียน 

3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา 

3.3.1 ผูรับผดิชอบหลักสูตรรายงานอัตราการคงอยูของนักศึกษา  

3.3.2 ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนหาแนวทางในการลดอัตราการตกออกของ

นักศกึษา โดยดําเนินการประชุมหารือหลังส้ินสุดปการศึกษา 



มคอ.2 

- 83 - 

3.3.3 ผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรในทุกป

การศึกษา และใหนําผลการประเมินไปปรับปรุงคณุภาพของการบริหารหลักสูตร 

3.3.4 กรณีท่ีนักศึกษาสงสัยผลการประเมินในรายวิชาใดๆ สามารถย่ืนคํารองตรวจสอบระดับ

คะแนนในแตละรายวิชาได ตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

4. อาจารย 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

4.1.1 มีระบบและกระบวนการรับอาจารยใหมของหลักสูตรโดยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนด

คุณสมบัติเบื้องตนและหารือกับอาจารยผูสอนในสาขาวิชา จากนั้นจึงนําเสนอคณบดีเพื่อขออนุมัติ ละสง

เรื่องเพ่ือดําเนินการตอไปยังสวนการเจาหนาที่เพ่ือดําเนินการรับสมัครและสอบสัมภาษณตามเกณฑของ

คณะและมหาวิทยาลัย 

4.1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูดําเนินการจัดผูสอนในแตละรายวิชาที่เปดสอน โดย

ประเมินจากความเชี่ยวชาญ ผลประเมินการสอนในที่ผานมาและภาระงานโดยรวม 

4.1.3 มีงบพัฒนาวิชาการของอาจารยเพ่ือสงเสริมใหอาจารยไดพัฒนาตนเองตลอดเวลา  

4.2 คุณภาพอาจารย 

 มีการติดตามและกระตุนใหอาจารยมีตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึนผานระบบประเมินผลการ

ปฏิบัตงิานในแตละป  

 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการติดตามการบริหารจํานวนอาจารยที่เหมาะสมตอจํานวน

นักศึกษา อัตราการคงอยูของอาจารย และความพึงพอใจของอาจารยผูสอนตอการบริหารงานของ

หลักสูตร และรายงานใหอาจารยผูสอนในสาขาวิชาทราบทุกปการศึกษา เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาคุณภาพ

ของอาจารย 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

มีระบบ กลไก ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรผานการวิพากษการเรียน

การสอนเมื่อสิ้นสุดแตละภาคการศึกษา เพ่ือสรุปปญหาและแนวทางการพัฒนา 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน ประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผล และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เพ่ือเตรียมขอมูลไวสําหรับการปรับปรุง
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หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตาม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

5.2.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดผูสอนในแตละรายวิชาโดยพิจารณาจากความ

เช่ียวชาญ ผลการประเมินการสอนที่ผานมา และภาระงานสอนโดยรวม 

5.2.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่ติดตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5 ในแตละภาค

การศึกษา แลวนําผลที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูเร่ืองการเรียนการสอนผานการประชุมอาจารยผูสอนเมื่อ

สิ้นสดุแตละภาคการศึกษา  

5.2.4 มีระบบการรับการอุทธรณของนักศึกษาผานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และนําเขาที่

ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

5.3 การประเมินผูเรียน 

มีการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน การ

ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา การประเมินการจัดการเรียนการสอน การทบทวน

ผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา โดยการประชุมรวมกันของผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน เมื่อสิ้นสุด

ภาคการศึกษา 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดทําแผนการใชจายประจําป จากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจาก

คณะวิศวกรรมศาสตรโดยมีการจัดแบงคาใชจายดังน้ี คาวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน คาครุภัณฑ 

คาใชจายในการพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา 

6.2 ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน เพ่ือใชประกอบการ

ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1. ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (Subscribe by database) 

 1.1 IEEE Explore   

  สบืคนที่  http://ieeexplore.ieee.org/  

 1.2 ProQuest Dissertation 

  สืบคนที่ http://search.proquest.com/autologin  

 1.3 ASME/Technical Journals   

  (ยกเลิกการบอกรับ ตองการบทความโปรดติดตอบรรณารักษ) e-mail : 

chathu1@kku.ac.th  

 1.4 H.W. Wilson 

  สบืคนที่ http://search.ebscohost.com/ 
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 1.5 ACM Digital Library 

  สบืคนที่ http://dl.acm.org/results.cfm?query= 

 1.6 ASTM International Standards 

  สืบคนท่ี http://enterprise.astm.org/ 

 1.7 Springer Link  

  สบืคนที่ http://link.springer.com/search?query=environment+engineering 

 

 1.8 Taylor & Fransis 

  สบืคนที่ http://www.tandfonline.com/ 

2. ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส (Subscribe by title) 

 2.1 Engineering Fracture Mechanics 

  สบืคนที่ http://www.sciencedirect.com/science/journal/00137944 

 2.2 Engineering Geology 

  สบืคนที่ http://www.sciencedirect.com/science/journal/00137952 

 2.3 Environment and Planning, Part B: Planning and Design 

  สืบคนท่ี http://online.sagepub.com/browse/by/discipline 

 2.4 Technometrics 

  สบืคนที่ http://www.tandfonline.com/action/showPublications 

 2.5 Journal of the American Statistical Association 

  สบืคนที่ http://www.tandfonline.com/loi/uasa20#.VwDnq5yLQrg 

3. ฐานขอมูลสําหรับการอางอิง 

 3.1 Scopus 

  สืบคนที่ http://www.scopus.com/ 

 3.2 ISI Web of Knowledge 

  สบืคนที่ http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/JCR 

 3.3 SciVal 

  สบืคนที่ https://www.scival.com/customer/authenticate/loginfull 

 3.4 Web of Science 

  สบืคนที่ http://apps.webofknowledge.com/ 

 3.5 Journal Citation Report 

  สบืคนที่ http://isiknowledge.com/JCR 

4. ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่ สกอ. บอกรับ 

 4.1 ScienceDirect 
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  สบืคนที่ http://www.sciencedirect.com/ 

 4.2 ProQuest Dissertations & Theses Fulltext 

  สบืคนที่ http://search.proquest.com/autologin  

 4.3 SpringerLink eJournal 

  สบืคนที่ http://link.springer.com/ 

 4.4 Web of Science 

  สบืคนที่ http://isiknowledge.com/ 

 4.5 Emerald Management 175 

  สืบคนท่ี http://www.emeraldinsight.com 

 4.6 Wilson Databases (12 Subjects) 

  สืบคนที่  http://search.ebscohost.com/ 

 4.7 Academic Search Complete 

  สืบคนท่ี https://search.ebscohost.com หรือ

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=a9h 

5. E-Theses 

 5.1 KKU-E-Theses 

  สบืคนที่ http://lib18.kku.ac.th/kku/main.nsp?view=DCMS 

 5.2 TDC (Thai Digital Collection) 

  สบืคนที่ http://www.thailis.or.th/tdc/ 

 5.3 STKS (Thai Theses Online) ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทย 

  สืบคนท่ี  http://thesis.stks.or.th/ 

 5.4 CHE PDF (Dissertation Full Tex) 

  สืบคนท่ี http://ebook.thailis.or.th/ 

6. E – Books บอกรับรายฐานขอมูล 

 6.1 Knovel 

  สืบคนท่ี  https://app.knovel.com/web/index.v?jsp=basic_search 

 6.2 ScienceDirect Ebooks 

  สืบคนที่ http://www.sciencedirect.com/ 

 6.3 Springer Link 

  สบืคนที่ http://link.springer.com 

7. วารสาร 

 7.1   วารสารภาษาไทย    จํานวน  42 ชื่อ  

 7.2   รายชื่อวารสารภาษาตางประเทศ  จํานวน  31 ชื่อ  
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8. ฐานขอมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-books)  

 8.1 Science Direct eBook 

  สืบคนไดท่ี URL: http://www.sciencedirect.com/ 

 8.2 Knovel 

  สบืคนไดท่ี URL: 

 http://app.knovel.com/web/index.v?jsp=basic_search&host=www.knovel.com 

  

8.3 eBook Academic Collection (EBSCOhost) 

  สบืคนไดท่ี URL: search.ebscohost.com 

 8.4 SpringerLink eBooks 

  สบืคนที่ http://link.springer.com/ 

 

9. เคร่ืองมืออ่ืนๆ 

 9.1 โปรแกรม Turnitin   สําหรับการตรวจสอบการคดัลอก 

 9.2 โปรแกรม Zotero    สําหรับการจัดการบรรณานุกรม 

 9.3 Impact Factor 

  -  SCIMAGO Journal Rank -SJR 

     สืบคนที่  http://www.scimagojr.com/ 

  - Journal Citation Impact Factor -JCR (ISI Web of Knowledge) 

  - คา Thai-Journal Impact Factors – (T-JIF) 

    สืบคนท่ี   http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/T-JIF.html 

หมายเหตุ หัวเร่ือง (Subjects) : วิศวกรรมโยธา (9) วิศวกรรมการทาง (4) ทางหลวง (265) คอมพิวเตอร

กับวิศวกรรมศาสตร (6) Civil engineers (2) Civil law -- Inheritance and succession (1) Civil 

Society -- Thailand, Northeastern (1)  

10. ขอมูลหนังสือ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

 10.1 หนังสือตํารา   แบงออกตามหัวเร่ืองที่เกี่ยวของ ไดดังนี้ 

  1.  หนังสือภาษาไทย    6,582 ช่ือเรื่อง 

  2.  หนังสือภาษาอังกฤษ    2,522 ช่ือเรื่อง 

 10.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-books) ภาษาอังกฤษ  359 ช่ือเรื่อง 

 

ภาคผนวก 

รายชื่อวารสารภาษาไทย 

 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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1. ขาวสารกรมโยธาธิการและผังเมือง 

2. ถนนหนทาง 

3. เทคนิค เคร่ืองกล ไฟฟา อุตสาหการ 

4. ไทยออยล 

5. นิตยสารขาวนิคมอุตสาหกรรม 

6. ไฟฟาและอุตสาหกรรม 

7. วัฏจักรอุตสาหกรรม 

8. วารสารเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

9. วารสารเทคโนโลยีธนบุรี 

10. วารสารเทคโนโลยีภาคใต 

11. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศลาดกระบัง 

12. วารสารเทคโนโลยีสรุนารี 

13. วารสารเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 

14. วารสาร ค.พ. 

15. วารสารโรงงาน 

16. วิศวกรรมเกษตร 

17. วิศวกรรมกาวหนา 

18. วารสารวิศวกรรมโยธาและการกอสราง มก. 

19. วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต 

20. วารสารวิศวกรรมศาสตร 

21. วารสารวิศวกรรมศาสตร (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย)  

22. วารสารวิศวกรรมศาสตร มศว 

23. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

24. วารสารวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสยาม 

25. วารสารวิศวกรรมศาสตร ราชมงคลธัญบุรี 

26. วารสารวิศวกรรมส่ิงแวดลอมไทย  

27. วิศวกรรมสาร 

28. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา  

29. วิศกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 

30. วิศวกรรมส่ิงแวดลอมไทย 

31. วิศวกรรมสาร ม.ข. 

32. วิศวกรรมสาร มก. 

33. วิศวกรรมสาร มข. 
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34. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

35. วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยรังสิต 

36. วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต 

37. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 

38. วิศวกรรมสารธรรมศาสตร 

39. วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย 

40. วิศวสารลาดกระบัง 

41. วิศวอุตสาหกรรม 

42. สงเสริมเทคโนโลยี 

รายชื่อวารสารภาษาตางประเทศ 

1. BU Academic Review 

2. Business.Com 

3. Colourway 

4. Computer.today 

5. E-commerce 

6. Hobby Electronics 

7. Electrical & Control 

8. Electricity & industry magazine 

9. Engineering Journal 

10. Engineering journal Chiang Mai University 

11. Engineering journal of Kasetsart 

12. Engineering Journal of Siam University 

13. Engineering Today 

14. Engineering transactions a research publication of Mahanakorn University of 

Technology 

15. Extreme technology magazine 

16. Industrial Technology Review 

17. The journal of King Mongkut's institute of technology north bangkok 

18. Journal of King Mongkut's institute of technology Ladkrabang 

19. Lab.Today 

20. Ladkrabang engineering journal 

21. Micro Computer User 

22. Money and Wealth 
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23. MM Electronics 

24. Shoppin computer 

25. Suranaree journal of science and technology 

26. Suranaree journal of Social Science 

27. SWU engineering journal 

28. Technology Promotion 

29. Windows Magazine 

30. Winmag 

31. Wireless Communications Journal 

11. ขอมูลหนังสือ/หนังสืออิเล็กทรอนิกสประกอบการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

หัวเรื่อง 
หนังสือ

ภาษาไทย 

หนังสือ

ภาษาอังกฤษ 

E-

books/One 

search 

วิศวกรรมโยธา (Civil engineering) 96 38 0 

กริด (วิศวกรรมโครงสราง) (Grillages (Structural engineering) 0 0 0 

กฎหมายกอสราง (Building laws) 36 4 0 

การกอสราง (Building)  459 353 0 

การกอสราง--อุบัติเหตุ (Buildings--Accidents)  2 0 0 

การกอสรางคอนกรีต (Concrete construction) 4 36 6 

การกอสรางคอนกรีตหลอสาํเร็จรูป (Precast concrete 

construction)  

1 3 0 

การกอสรางใตดิน (Underground construction)  4 2 3 

การกัดเซาะ (วิศวกรรมชลศาสตร) (Scour (Hydraulic engineering) 2 0 0 

การกัดเซาะสะพาน (Scour at bridges)  0 0 0 

การโกง (กลศาสตร) (Buckling (Mechanics) 5 6 0 

การขุดเจาะ (Excavation)  6 20 0 

การควบคุมโครงสราง (วิศวกรรมศาสตร) (Structural control 

(Engineering) 

0 1 1 

การเคลื่อนไหวของโลกกับการกอสราง (Earth movements and 

building) 

5 1 0 

การตรวจสอบงานกอสราง (Building inspection)  22 1 1 

การแตกราว (Fracture mechanics) 7 5 17 

การทําลายอาคาร (Wrecking)  1 0 0 

การบินในวิศวกรรมรถไฟ (Aeronautics in railroad engineering)  0 0 0 
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การประเมินอันตรายจากแผนดินไหว (Earthquake hazard 

analysis)  

0 1 3 

การปองกันฟาผา (Lightning protection)  10 0 3 

การเปลี่ยนรูป (กลศาสตร) (Deformations (Mechanics) 1 7 0 

การวางผังอาคาร (Building layout) 1 1 0 

การวิบัติของโครงสราง (Structural failures) 1 4 0 

การวิเคราะหโครงสราง (วิศวกรรมศาสตร) (Structural analysis 

(Engineering) 

44 43 21 

หัวเรื่อง หนังสือ

ภาษาไทย 

หนังสือ

ภาษาอังกฤษ 

E-

books/One 

search 

การวิเคราะหดวยวิธีพลาสติก (Plastic analysis (Engineering) 0 2 0 

การสรางบาน (House construction)  107 12 3 

การสั่นสะเทือน (Vibration) 90 45 12 

การออกแบบโครงสราง (Structural design) 72 29 14 

การออกแบบตานทานแผนดินไหว (Earthquake resistant design) 4 5 5 

การออกแบบตานทานแรงลม (Wind resistant design)  0 2 0 

การออกแบบวิศวกรรม (Engineering design) 64 39 42 

กําแพง (Walls) 286 2 0 

กําแพงกันคลื่น (Breakwaters) 0 0 1 

กําลังวัสดุ (Strength of materials) 156 71 10 

เขื่อน (Dams)  222 39 0 

เขื่อนพัง (Dam failures) 2 1 0 

คลอง (Canals) 69 3 0 

ความเครียดและความเคน (Strains and stresses)  54 28 5 

ความเชื่อถือได (วิศวกรรมศาสตร) (Reliability (Engineering) 1 11 25 

ความปลอดภัยในงานกอสราง (Building--Safety measures)  14 4 1 

ความยืดหยุน (Elasticity) 8 15 13 

ความลาดเอียง (ปฐพีกลศาสตร) (Slopes (Soil mechanics) 15 5 5 

คอนกรีต (Concrete) 655 129 1 

คอนกรีต--การบม (Concrete--Curing)  6 0 0 

คอนกรีต--เคมี (Concrete--Chemistry) 0 2 0 

คอนกรีตเสริมใยแกว (Fiber-reinforced concrete)  1 0 0 

คอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete)  104 98 0 

คอนกรีตหลอสําเร็จรูป (Precast concrete) 5 4 0 

คันดักตะกอน (การปองกันชายฝง) (Groins (Shore protection) 9 0 0 
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คันดิน (Embankments) 10 2 0 

คันทาง (Embankments) 18 2 0 

คาน (Girders) 94 5 0 

คาน (วิศวกรรมศาสตร) (Bars (Engineering) 0 1 0 

คานเหล็กรูปตัวไอ (Steel I-beams)  0 0 0 

โครงการกอสราง (Construction projects) 1 1 0 

โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced concrete structure)  31 0 0 

โครงสรางคอนกรีตหลอสําเร็จรูป 5 0 0 

หัวเรื่อง หนังสือ

ภาษาไทย 

หนังสือ

ภาษาอังกฤษ 

E-

books/One 

search 

โครงสรางรังผึ้ง (Honeycomb structures) 0 0 0 

โครงสรางเหล็ก (Iron, Structural)  41 0 0 

โครงสรางเหล็กกลา (Steel, Structural) 0 30 4 

โครงสรางทางชลศาสตร (Hydraulic structures) 1 5 1 

งานกออิฐ (Bricklaying) 1 1 0 

งานกออิฐฉาบปูน (Masonry)  1 8 0 

งานไมกอสราง (Carpentry)  0 13 0 

งานโยธาสาธารณะ (Public works)  16 2 0 

ชลประทาน (Irrigation) 172 199 0 

ซุม (Arches)  7 2 0 

ฐานราก (Foundations)  104 81 0 

ดินซีเมนต (Soil cement) 44 6 2 

ตึกถลม (Building failure)  3 4 0 

ถนน (Roads|aStreets) 12 81 0 

ถนน--ความสามารถรองรับปริมาณการจราจร (Roads--High way 

capacity)  

1 0 0 

ถนน--เครื่องมือและอุปกรณ (Roads--Equipment and supplies) 2 0 0 

ทาเรอื (Harbors) 13 5 0 

ทางนํ้าไหล (Channels (Hydraulic engineering) 2 5 4 

ธรณวีิศวกรรม (Engineering geology) 19 40 8 

ท่ีอยูอาศัย--การออกแบบและการสราง (Dwellings--Design and 

construction) 

35 1 1 

ท่ีอยูอาศัย--การปรับปรุง (Dwellings--Remodeling) 0 6 0 

ท่ีอยูอาศัย--การบํารุงรักษาและการซอมแซม (Dwellings--

Maintenance and repair)  

14 6 1 

แบบจําลองทางชลศาสตร (Hydraulic models) 5 4 1 
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ปฐพีกลศาสตร (Soil mechanics)  82 103 6 

ประตู (Doors)  33 3 0 

ประภาคาร (Lighthouses) 2 0 0 

ปูนซีเมนต (Cement)  165 20 0 

ผงับริเวณ (Building sites) 2 12 1 

ผวิทางคอนกรีต (Pavements, Concrete) 2 1 0 

ผวิทางแอสฟลต (Pavement, Asphalt) 1 1 0 

ผวิทางแอสฟลตคอนกรีต (Pavement, Asphalt concrete)  1 0 0 

หัวเรื่อง หนังสือ

ภาษาไทย 

หนังสือ

ภาษาอังกฤษ 

E-

books/One 

search 

ผูตรวจสอบอาคาร  2 0 0 

แผนดินไหว (Earthquakes) 56 15 2 

แผนเหล็กพืด (Sheet-piling)  0 1 0 

พลาสติกในการกอสราง (Plastics in building)  2 1 0 

พ้ืน (Floors)  143 2 0 

ไฟเบอรซีเมนต (Fiber cement) 0 0 0 

แมนํ้า (Rivers)  230 14 0 

รถไฟใตดิน (Subways) 1 3 0 

แรงเฉือน (กลศาสตร) (Shear (Mechanics) 11 1 1 

แรงเฉือนของดิน (Shear strength of soils) 43 2 0 

วัสดุ (Materials)  1004 245 0 

วัสดุ--ความลา (Materials--Fatigue)  1 2 0 

วัสดุการทาง (Road materials)  10 28 0 

วัสดุฉลาด (Smart materials) 0 3 9 

วัสดุเชิงประกอบ (Composite materials) 37 26 38 

วัสดุเชิงประกอบแบบช้ัน (Laminated materials) 0 3 4 

วัสดุเชิงประกอบเสริมเสนใย (Fibrous composites) 0 9 8 

วัสดุทนความรอน (Heat resistant materials)  3 1 4 

วัสดุทนไฟ (Refractory materials) 0 3 2 

วัสดุปูพื้น (Flooring)  3 3 0 

วัสดุรพูรุน (Porous materials) 9 15 11 

วัสดุและอุปกรณกอสราง (Building materials) 189 34 6 

วัสดุมุงหลังคา (Roofing) 14 7 0 

วิศวกรโยธา (Civil engineers)  1 0 0 

วิศวกรรมการทาง (Highway engineering) 32 15 2 

วิศวกรรมขนสง (Transportation enginering)  7 0 0 
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วิศวกรรมโครงสราง (Structural engineering)  65 20 7 

วิศวกรรมจราจร (Traffic engineering)  33 21 2 

วิศวกรรมแผนดินไหว (Earthquake engineering)  0 4 9 

วิศวกรรมรถไฟ (Railroad engineering) 2 2 2 

เวลาการเดินทาง (วิศวกรรมจราจร) (Travel time (Traffic 

engineering) 

0 0 1 

สญัญากอสราง (Construction contracts)  9 4 7 

สะพานเหล็ก (Bridges, Iron and steel) 2 2 0 

หัวเรื่อง หนังสือ

ภาษาไทย 

หนังสือ

ภาษาอังกฤษ 

E-

books/One 

search 

สะพาน--ความเสียหายจากอุทกภัย (Bridges--Flood damage) 0 0 0 

สะพาน--ฐานรากและตอมอ (Bridges--Foundations and piers) 2 2 0 

สะพานโคง (Bridges, Arched) 0 1 0 

เสาเข็ม (Piling (Civil engineering) 58 9 2 

เสาคอนกรีต (Columns, Concrete; Concrete poles ) 26 1 0 

หนาตาง (Windows) 19 73 0 

เหลก็เสน (Reinforcing bars) 20 1 0 

อาคาร (Buildings) 625 105 0 

อาคาร--การปองกัน (Buildings--Protection)  3 2 4 

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (Buildings, Reinforced concrete) 37 3 1 

อาคารเหล็กรูปพรรณ (Building, Iron and steel)  8 28 6 

อางเก็บน้ํา (Reservoirs) 61 17 0 

อิฐ (Bricks) 91 0 0 

อุตสาหกรรมการกอสราง (Construction industry) 96 58 9 

อุปกรณวัดความเครียดของวัสดุ (Strain gages) 0 3 0 

อุโมงค (Tunnels) 15 5 0 

อุโมงค--การออกแบบ (Tunnels--Design) 0 1 0 

อุโมงครถไฟฟาใตดิน (Subway tunnels) 0 1 0 

อูเรือ (Docks) 0 0 0 

แอสฟลตคอนกรีต (Asphalt concrete) 19 3 0 

แอสฟลตซีเมนต (Asphalt cement) 2 1 1 

ไอโซโทปกัมมันตรังสใีนวิศวกรรมโยธา (Radioisotopes in civil 

engineering) 

0 0 0 

ไอโซโทปกัมมันตรังสใีนวิศวกรรมรถไฟ (Radioisotopes in 

railroad engineering) 

0 0 0 

รวม 6,582 2,522 359 
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รวมภาษาไทยและอังกฤษ 9,104 ช่ือเรื่อง 
 

รวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-books) 359 ชื่อเรื่อง 
 

E-books/Science Direct 

http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw/sub/engineering/all/full-text-access 

รวม E-bboks ในฐาน Science Direct ดานวิศวกรรมศาสตร (Engineering) ไมระบุสาขา 47 ช่ือเรื่อง 

 

 

สถานท่ี 

 สถานที่ท่ีมีอยูแลว 

1. อาคาร EN01 

ลักษณะหอง 
จํานวน พื้นท่ีท่ีมีอยู 

(หอง) (ตารางเมตร) 

1. หองเรียนและหองสัมมนา 5 1,440 

ลักษณะหอง 
จํานวน พื้นท่ีท่ีมีอยู 

(หอง) (ตารางเมตร) 

2. หองอานหนังสือ 1 240 

3. หองทํางานอาจารย 30 400 

4. หองคอมพิวเตอร 1 240 

5. หองทํางานนักศึกษาปริญญาตรี จุได 35 คน 1 150 

2. อาคาร EN16 

 เปนอาคารกลางของคณะวิศวกรรมศาสตรที่สามารถจัดใหมีหองเรียนระดับปริญญาตรีเพ่ิมไดอีก 

2 หอง ๆ ละ 64 ตารางเมตร และหองทํางานนักศึกษาไดอีก 40 คน 

 3. อาคาร EN 18 

 เปนอาคารกลางของคณะวิศวกรรมศาสตรที่สามารถจัดใหมีหองเรียนระดับปริญญาตรี ซึ่งมีท่ีนั่ง

ต้ังแต 40 ที่นั่ง - 300 ที่น่ัง 

 สถานท่ีท่ีตองการเพิ่ม 

ไมมี 

 อุปกรณการสอนและวิจัยที่มีอยูแลว 

อุปกรณการสอนท่ีมีอยูในการสอนระดับปริญญาตรีและอุปกรณการวิจัยหลักๆ มีอยูแลวเปนสวน

ใหญ สามารถใชกับการสอนระดับปริญญาตรีได เชน 

- โตะทดลองทางชลศาสตร 6 ชุด 

- เครื่องทดลองการทรงตัวของวัตถุที่ลอยในของเหลว 4 ชุด 

- เครื่องทดลองการแบงมาตราวัดความดัน 6 ชุด 
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- มาตรวัดความดัน 6 ชุด 

- เครื่องทดลองการไหลของน้ําผานรู 5 ชุด 

- เครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ํา 5 ชุด 

- เครื่องมือทดลองหาความฝดของทอ 4 ชุด 

- เครื่องมือทดลองหาแรงกระแทกของน้ํา 5 ชุด 

- เครื่องมือทดลองหาจุดศูนยกลางของแรงดัน 4 ชุด 

- เครื่องทดลองอิมพัลสเทอรไบน 1 ชุด 

- เครื่องทดลองเพลตันเทอรไบน 1 ชุด 

- เครื่องทดลองรีแอคช่ันเทอรไบน 1 ชุด 

- เครื่องวัดความเร็วของกระแสนํ้า 3 ชุด 

- เครื่องบันทึกอัตราการไหลและแรงดันของน้ํา 2 ชุด 

- รางนํ้าเปด (Open Channel Flume) 1 ชุด 

- เครื่องอุโมงคลม 4 ชุด 

- เครื่องทดสอบยูนิเวอรแซลโหลดดิ้ง 1 ชุด 

- เครื่องทดสอบกําลังอัด 1 ชุด 

- เครื่องทดสอบแรงเฉือน 1 ชุด 

- เครื่องทดสอบโมเมนตของคาน 1 ชุด 

- เครื่องวัดอุณหภูมิและความช้ืนอากาศ 2 ชุด 

- เครื่องผสมมอตาร 1 ชุด 

- เครื่องวัดอัตราการไหลมอตาร 1 ชุด 

- เครื่องมือหาพิกัดเหลวของดิน 15 ชุด 

- เครื่องทดสอบการทรุดตัวของดิน 3 ชุด 

- เครื่องทดสอบแรงอัด 3 แกน 3 ชุด 

- ชุดทดสอบ Plate Bearing 1 ชุด 

- เครื่องมือทดสอบ CBR 3 ชุด 

- ชุดทดสอบ Benkelman Beam 1 ชุด 

- กลองระดับอิเลคทรอนิกส 7 ชุด 

- กลองสํารวจ  Total Station  5 ชุด 

- GPS   2 ชุด 

- เครื่องวัดจุดติดไฟของยางมะตอย 2 ชุด 

เปนตน   

สําหรับไมโครคอมพิวเตอรนั้นปจจุบันมีอยูคิดเปนสัดสวน 1 เครื่องตอนักศึกษา 3 คน นอกจากนั้นยังมี

ชุดคอมพิวเตอรและโปรแกรมตาง ๆเพ่ือการวิจัยท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เชน ระบบ
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สารสนเทศภูมิศาสตร (Geographical Information System, GIS) (เชน โปรแกรม ArcView, ArcGIS, 

ArcInfo, Image Analysis เปนตน) Global Positioning System (GPS), Knowledge Based Expert 

Systems (KBES) (เชน KPwin++, Level5 เปนตน) เปนตน นอกจากนั้นยังมีโปรแกรมวิเคราะห และ

ออกแบบทางดานตาง ๆ อีกเปนจํานวนมาก เชน โปรแกรมทางดานวิศวกรรมจราจรและขนสง อาทิเชน 

โปรแกรม PARAMICS, TRIPS, โปรแกรมทางดานวิศวกรรมโครงสรางอาทิเชน โปรแกรม STADD III, 

SAP2000 อีกทั้งยังมีโปรแกรมทางดานวิศวกรรมทรัพยากรนํ้า อาทิเชน InfoWorks RS, InfoWorks RS 

PDM, HEC เปนตน 

 อุปกรณการสอนและวิจัยที่ตองการเพ่ิม 

- ชุดทดสอบวัสดุประเภทไดอิเลกทริกและแมเหล็ก 1 ชุด 

- ชุดทดสอบทางดานหองปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร 1 ชุด 

- มาตรวัดการยืดหดตัวแบบหนาปด (Dial Gauge) แบบตางๆ 10 ชุด 

- เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิและความช้ืนอากาศ 4 เครื่อง 

- เครื่องวัดปฏิกริยาอัลคาไลฟแอกริเกต-รีแอคช่ัน 1 ชุด 

- ชุดวิเคราะหขอมูลทางดานการจราจรและขนสง 1 ชุด 

- ชุดวิเคราะหขอมูลเสถียรภาพของผิวลาด 1 ชุด 

- ชุดวิเคราะหขอมูลการไหลของน้ําในดินโดยวิธี Finite Element 1 ชุด 

- โปรแกรมคอมพิวเตอรสาํหรับการวิเคราะหหาความเคนในดินและการเสียรูปของ 1 ชุด 

ดินโดยวิธี Finite Element   

  

สถานท่ีอ่ืน ๆ 

- หองสํานักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1 หอง 

- หองปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา 1 หอง 

- หองปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร 1 หอง 

- หองปฏิบัติการไมโครคอมพิวเตอร (ใชรวมกับคณะฯ) 2 หอง 

- หองประชุม (ใชรวมกับคณะฯ) 3 หอง 

- หองบรรยาย 5 หอง 

- หองบรรยาย (ใชรวมกับคณะฯ) 18 หอง 

 อุปกรณการสอน 

 อุปกรณการสอนที่มีอยูแลว 

- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 20 เครื่อง 

- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร (ใชรวมกับคณะฯ) 40 เครื่อง 

- เครื่องรับโทรทัศน 5 เครื่อง 

- เครื่องเลนวีดิทัศน 5 เครื่อง 
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- กลองถายวีดิทัศน 1 เครื่อง 

- เครื่องฉายภาพขามศรีษะพรอมจอรับภาพ (ประจําหองเรียน)     18 เครื่อง 

 อุปกรณหองปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธาที่มีอยูแลว 

- ชุดอุปกรณทดสอบทางวิศวกรรมโครงสราง 3 ชุด 

- ชุดอุปกรณทดสอบทางวิศวกรรมสํารวจ 3 ชุด 

- ชุดอุปกรณทดสอบทางวิศวกรรมปฐพี 1 ชุด 

- ชุดอุปกรณทดสอบทางวิศวกรรมชลศาสตร 1 ชุด 

- ชุดอุปกรณทดสอบทางวิศวกรรมขนสง 1 ชุด 

 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซ้ือหนังสือ และตําราท่ีเก่ียวของ เพ่ือบริการให

อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น 

อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆที่จําเปน 

 นอกจากนี้อาจารยพิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางรายหัวขอทั้งในและตางประเทศ ก็มี

สวนเสนอแนะรายชื่อหนังสือ  สําหรับใหหองสมุดกลางจัดซ้ือ ในสวนของคณะฯและสาขาวิชาฯ จะมี

หองสมุดยอยเพ่ือบริการหนังสือ ตําราและวารสารเฉพาะทาง และคณะฯ/สาขาวิชา จะตองจัดส่ือการสอน

อ่ืนเพื่อใชประกอบสื่อการสอนของอาจารย เชน เคร่ืองมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถาย

ถอดสามมิติ เปนตน 

 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดคณะฯ ซึ่งจะประสานงานการจัดซ้ือหนังสือเพ่ือเขาหอสมุดกลาง และ

ทําหนาที่ประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจาหนาท่ี ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะ

อํานวยสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียงและความตองการใชสื่อของ

อาจารย ท้ังนี้โดยสวนหน่ึงของสาขาวิชาฯ  ไดสํารวจความตองการของนักศึกษาเก่ียวกับเอกสารท่ี

เก่ียวของในการศึกษาวิจัยตามทิศทางของงานวิจัย และจะดําเนินการในการจัดซื้อในนามของสาขาวิชาฯ 

เพ่ือใชในหองสมุดของสาขาวิชาฯ ตอไป ซ่ึงจะจัดการดําเนินการตางๆเหลานี้ในแตละภาคการศึกษาตลอด

ทุกปการศึกษา 

 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตัวบ ง ช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร  เปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน กําหนด 

(เอกสารแนบทายหมายเลข 8) 
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หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 

(2) การแลกเปล่ียนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจัดการเรียนการสอนในชวงของการ

เรียนแตละรายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 

(4) การทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือ

กลุมรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกส้ินภาคการศึกษา ตามระบบของ

มหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพ่ือนรวมงาน 

ตามระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุง

การจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาท่ีอาจซ้ําซอน ไมทันสมัย 

ยาก/งาย เปนตน 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจาก

การศึกษาในหลักสูตรไปใชในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

ผูใชบัณฑิต เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตร เปนไปตามที่มหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด (ตามที่กําหนด

ไวในหลักสูตรน้ี หมวดท่ี 7 ขอ 7) 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดย

นักศึกษา ผูบังคับบัญชา และหรือเพ่ือรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ

เรยีนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ดําเนินการทุกสิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุด

ท่ีมีขอบกพรอง สาํหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบัน

และอาจารย โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไข

ปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่ กําหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลยั 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 1 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

 รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผดิชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

กลุมวิชา ดานคุณธรรม 

จริยธรรม 

ดาน

ความรู 

ดานทักษะ 

ทางปญญา 

ดานทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ 

ความรับผดิชอบ 

ดานทักษะ 

การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข 

การสื่อสาร 

และการใช 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 

กลุมวิชาภาษา                 

000 101 

ภาษาอังกฤษ 1 
                

000 102 

ภาษาอังกฤษ 2 
                

000 103 

ภาษาอังกฤษ 3 
                

000 104 

ภาษาอังกฤษ 4 
                

กลุมวิชามนุษย-

สังคม 

                

000 145 ภาวะผูนํา

และการจัดการ 
                

000 156 พหุ

วัฒนธรรม 
                

EN001100 การ

พัฒนาทักษะการ

เรียนรู 

                

EN003102 การ

เตรียมความพรอมใน

การทํางานและการ

พัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง 

                

กลุมวิชาคณิต-วิทย                 

000 175 การคิดเชิง

สรางสรรคและการ

แกปญหา 

                

EN002101 การบม

เพาะจิตวิญญาณ

ผูประกอบการ 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม (Moral) 

1.1 หมายถึง  มีวินัย ตรงตอเวลา 

1.2 หมายถึง  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

1.3 หมายถึง มีความซื่อสัตยตอตนเองและสังคม 

2. ผลการเรียนรูดานความรู (Knowledge) 

2.1 หมายถึง  สามารถแสดงออกถึงความรูและความเช่ือมโยงสัมพันธกันเก่ียวกับความเปนพลเมืองใน

สงัคมประชาธิปไตยกับวิถีชีวิตชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ินรวมท้ังมีความรูในหลักการเปน

ผูนําท่ีดีในการบริหารจัดการสถานการณที่เกินข้ึนในสังคมท่ีเปนพหุวัฒธรรมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.2 หมายถึง  มีความรูในหลักการทฤษฎีของศาสตรเก่ียวกับพลังงานสิ่งแวดลอม การเปนผูประกอบการ 

ตลอดจนเรียนรูหลักการพัฒนาแนวคิดเชิงสรางสรรคอยางเปนระบบเพ่ือการแกไขปญหา

หรือใชในชีวิตประจําวันได 

3. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

3.1 หมายถึง  มีความสามารถในการคิดวิเคราะหแยกแยะประเด็นตาง ๆ ในการแกปญหาและการ

ดําเนินชีวิต 

3.2 หมายถึง  สามารถสังเคราะหความรูท่ีหลากหลายในการสรางสรรคผลงาน 

3.3 หมายถึง  สามารถแกปญหาในการดําเนินชีวิตและการทํางานได 

4. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 

responsibility) 

4.1 หมายถึง  มีภาวะการเปนผูนํา 

4.2 หมายถึง  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ภายใตความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม (ยอมรับ

ความแตกตาง) 

4.3 หมายถึง  มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (รับผิดชอบ) 

4.4 หมายถึง  มีความรัก/เอ้ืออาทรตอสังคมและสถาบัน 

4.5 หมายถึง  มีจิตอาสาและเสียสละ 

5. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Numerical analysis, communication & information technology skills) 

5.1 หมายถึง  สามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารภาษาอังกฤษประจําวัน 

5.2 หมายถึง  สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร/คณิตศาสตร/วิจัยในการวิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

5.3 หมายถึง  สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู การประมวลความรูและการ

สื่อสาร 



มคอ.2 

- 105 - 

มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

1. ดานคณุธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

1.1 มีวินัย ตรงตอ

เวลา 

มีวินัย ตรงตอเวลาใน

การเขาเรียน 

- การทําขอตกลง/กฏ กติกา

ดานวินัยในการ เขาเรียน 

- สรางความตระหนักการ

ปฏิบัติตามกฏ กติกา หรอื

ขอตกลง โดยใช การสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ประเมินพฤติกรรมการ

เขาเรียน โดยใชแบบ

บันทึกพฤติกรรมการเขา

เรียน 

มีวินัย ตรงตอเวลาใน

การสงงานตรงเวลา 

ประเมินพฤติกรรมการสง

งาน โดยใชแบบบันทึก

พฤติกรรมการสงงาน 

1.2 มีความรับผิดชอบ

ตอตนเองและสังคม 

มีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ไดแก รับผิดชอบ

ทํางานที่ไดรับ

มอบหมาย  

- สรางความตระหนักเก่ียวกับ

การรับผิดชอบโดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทําใน

รูปแบบของโครงงาน รายงาน 

ประเมินคุณภาพของงาน

ที่มอบหมายที่สะทอนถึง

ความทุมเทเอาใจใส 

มีความรับผิดชอบตอ

สังคม ไดแก การ

ใหบริการและรับใช

ชุมชน/สังคม ในฐานะ

สมาชิกของชุมชน/สงัคม 

- สรางความตระหนักเก่ียวกับ

การรับผิดชอบโดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานใหทําใน

รูปแบบของโครงงาน งาน

บริการ/การรับใชสังคม 

ประเมินคุณภาพของ

โครงงาน งานบริการ/

การรับใชสังคม ที่สะทอน

ถึงความทุมเทเอาใจใส 

1.3 มีความซ่ือสัตยตอ

ตนเองและสังคม 

ความซื่อสัตยตอตนเอง 

ไดแก การทําตาม

ขอตกลงหรือสัญญาที่ให

ไวตอตนเอง 

- การทําขอตกลง 

- สรางความตระหนักความ

ซ่ือสัตยตอตนเองไดแก การทํา

ตามขอตกลงหรือสัญญาที่ใหไว

ตอตนเอง โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

ประเมินพฤติกรรมการทํา

ตามขอตกลงหรือสัญญา

ที่ใหไวตอตนเอง 

ความซื่อสัตยตอสังคม 

ไดแก การทําตาม

ขอตกลงหรือสัญญาที่ให

- การทําขอตกลง 

- สรางความตระหนักความ

ซ่ือสัตยตอสังคม/ชุมชน/เพื่อน

รวมงาน ไดแก การทําตาม

ประเมินพฤติกรรมการทํา

ตามขอตกลงหรือสัญญา

ที่ใหไวตอสังคม/ชุมชน/

เพื่อนรวมงาน 
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ไวตอสังคม/ชมุชน/ 

เพ่ือนรวมงาน  

ขอตกลงหรือสัญญาที่ใหไวตอ

สังคม/ชุมชน/ เพ่ือนรวมงาน 

โดยใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

 

2. ดานความรู 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

2.1 สามารถ 

แสดงออกถึง ความรู

และความเชื่อมโยง

สัมพันธกันเก่ียวกับ

ความเปนพลเมืองใน 

สังคมประชาธิปไตย

กับวิถีชีวิต ชุมชนและ

ภูมิ ปญญาทองถ่ิน 

รวมทั้งมีความรูใน 

หลักการเปนผูนําที่ดี

ในการบริหารจัดการ 

สถานการณท่ี เกิดข้ึน

ในสังคมที่ เปนพหุ

วัฒนธรรม ไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

- สามารถอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณ 

สถานการณที่เก่ียวของ

กับความรู ทางดาน

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร อาทิ ภาวะ

ผูนําและการจัดการ 

ศาสตร ของความสุข 

ภูมิปญญาทองถิ่น พหุ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน

และการ เรียนรูชุมชน 

และความเปนพลเมือง

ใน สังคมประชาธิปไตย 

เปนตน 

- กําหนดสถานการณปญหาที่

สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกันอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณสถานการณ

ที่เก่ียวของกับความรูทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ที่กําหนดใหและทําการบันทึก

เปนแนวคิดของตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอแนวคิดที่ได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนําเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

 - สามารถประยุกต

ความรูทางดาน 

มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร อาทิ ภาวะ

ผูนํา และการจัดการ 

ศาสตรของ ความสุข ภูมิ

ปญญาทองถิ่น พหุ

วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน

และการ เรียนรูชุมชน 

และความเปนพลเมือง

ใน สังคมประชาธิปไตย 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนชวยกันศึกษาและ

กําหนดประเด็นปญหาที่ตอง

จัดทําโครงงาน 

- ผูเรียนจัดทําโครงงาน 

- แตละกลุมนําเสนอผลการ

จัดทําโครงงาน 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนําเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

เปนตน มาใชใน 

ชีวิตประจําวันได  

2.2 มีความรูใน 

หลักการทฤษฎี ของ

ศาสตร เก่ียวกับ

พลังงาน สิ่งแวดลอม 

การ เปน

ผูประกอบการ 

ตลอดจนเรียนรู 

หลักการพัฒนา 

แนวคิดเชิง สรางสรรค 

อยางเปนระบบ เพื่อ

การแกไข ปญหาหรือ 

ใชในชีวิต ประจําวันได 

- สามารถอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณ 

สถานการณที่เก่ียวของ

กับความรู ทางดาน

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร อาทิ 

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

ทักษะการ เรียนรู การ

คิดเชิงสรางสรรคและ

การ แกปญหา และ

ผูประกอบการ

สรางสรรค เปนตน 

- กําหนดสถานการณปญหาที่

สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกันอธิบาย/

อภิปราย/คาดการณสถานการณ

ที่เก่ียวของกับความรูทางดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ที่

กําหนดใหและทําการบันทึกเปน

แนวคิดของตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอแนวคิดที่ได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนําเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

 - สามารถประยุกต

ความรูทางดาน 

วิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร อาทิ 

พลังงานและสิ่งแวดลอม 

ทักษะการ เรียนรู การ

คิดเชิงสรางสรรคและ

การ แกปญหา และ

ผูประกอบการ

สรางสรรค เปนตน มาใช

ในชีวิตประจําวันได 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนชวยกันศึกษาและ

กําหนดประเด็นปญหาที่ตอง

จัดทําโครงงาน 

- ผูเรียนจัดทําโครงงาน 

- แตละกลุมนําเสนอผลการ

จัดทําโครงงาน 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

- ประเมินจากรายงาน 

- ประเมินการนําเสนอ

รายงาน 

- ทําแบบทดสอบ 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

3.1 มีความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห 

แยกแยะประเด็น ตาง 

ๆ ในการแกปญหา

และการดําเนินชีวิต 

สามารถใชกระบวนการ

คิดวิเคราะห แยกแยะ

ประเด็น/สถานการณ

ตาง ๆ ได 

- กําหนดสถานการณปญหาที่

สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกันวิเคราะห/

แยกแยะประเด็นของ

สถานการณปญหาที่กําหนดให

ประเมินการคิด

วิเคราะห/แยกแยะ

ประเด็นของผูเรียน 
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และทําการบันทึกเปนแนวคิด

ของตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอแนวคิดที่ได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

สามารถประเมิน/

วางแผน/ออกแบบการ

ดําเนินงาน/การ

แกปญหาในสถานการณ

ตาง ๆ ได 

- กําหนดสถานการณปญหาที่

สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนชวยกันประเมิน/

วางแผน/ออกแบบการ

ดําเนินงาน/การแกปญหา

สถานการณปญหาที่กําหนดให

และทําการบันทึกเปนแนวคิด

ของตนเองและกลุม 

- แตละกลุมนําเสนอแนวคิดที่ได 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินการประเมิน/

วางแผน/ออกแบบการ

ดําเนินงาน/การ

แกปญหาสถานการณ

ของผูเรียน 

3.2 สามารถ

สังเคราะหความรูที่

หลากหลายในการ

สรางสรรคผลงาน 

สามารถวิพากษ/ตัดสิน/

สังเคราะหความรูเพ่ือ

สรางสรรคผลงานได 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนกําหนดประเด็นปญหาที่

จะนําไปสูการสรางสรรคผลงาน 

- ใหผูเรียนชวยกันวิพากษ/

ตัดสิน/สังเคราะหความรูตาม

ประเด็นที่กําหนด 

- แตละกลุมสรางสรรคผลงาน 

- นําเสนอผลงานที่สรางสรรคที่

สะทอนถึงองคความรูในการ

สรางสรรคผลงาน 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินผลงานท่ี

สรางสรรค 

3.3 สามารถแกปญหา

ในการดําเนินชวีิตและ

การทํางานได 

สามารถแกปญหาในการ

ดําเนินชีวิตและการ

ทํางานได 

- กําหนดสถานการณปญหาที่

สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาสถานการณ

ปญหาที่กําหนดให 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

 

 

ประเมินการแกปญหา

ของผูเรียน 
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4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

4.1 มีภาวการณเปน

ผูนํา 

มีภาวการณเปนผูนํา 

ไดแก การแสดงออกซึ่ง

การเปนผูนําใน

หองเรียน/ในกลุมยอย/

ในชุมชน 

- กําหนดสถานการณปญหาที่

สอดคลองกับเนื้อหาวิชา 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาสถานการณ

ปญหาที่กําหนดให 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินพฤติกรรมการ

เปนผูนํา 

4.2 สามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นได ภายใต

ความหลากหลายทาง

สังคมและวัฒนธรรม 

(ยอมรับความ

แตกตาง) 

 สามารถทํางานรวมกับ

ผูอ่ืนในหองเรียน /ใน

กลุมยอย/ในชุมชน/ใน

สังคม ที่มีความ

หลากหลายทาง

วัฒนธรรมได 

- แบงกลุมผูเรียน 

- ผูเรียนกําหนดสถานการณ

ปญหาที่พบในชุมชน 

- ใหผูเรียนวางแผนการ

แกปญหา 

- ดําเนินการแกปญหาและ

ประเมินผล 

- อภิปรายและสรุปรวมกัน 

ประเมินพฤติกรรมการ

ทํางานรวมกับผูอื่น 

4.3 มีการพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง 

(รับผิดชอบ) 

มีการพัฒนาตนเองอยาง

ตอเน่ือง เชน มีการ

เรียนรูและพัฒนาตนเอง

ในดานการทํางาน ดาน

วิชาการ การปรบัตัวให

ทันตอสถานการณ/

เทคโนโลยี/สิ่งแวดลอมที่

เปล่ียนแปลงไป 

- ผูเรียนกําหนดประเด็นที่ตอง

พัฒนาตนเองและเก็บในแฟม

สะสมงาน 

- สรางความตระหนักเก่ียวกับ

การพัฒนาตนเองของผูเรียน 

โดยใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

ประเมินการพัฒนา

ตนเองในแตละดานของ

ผูเรียน 

4.4 มีความรัก/ 

เอ้ืออาทรตอสังคม

และสถาบัน 

มีความรัก/เอ้ืออาทรตอ

สังคม/ชุมชน เชน ใน

หองเรียน ไดแก การ

แสดงออกซึ่งความ       

เอ้ืออาทรตออาจารยและ

เพ่ือน ในชุมชน/สังคม

ไดแก การแสดงออกซึ่ง

ความเอ้ืออาทรตอคนอื่น  

- สรางความตระหนักเก่ียวกับ

ความรัก/เอื้ออาทรตอสังคม/

ชุมชนของผูเรียน โดยใชการ

สอนสอดแทรก ยกตวัอยาง 

กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทําใน

หองเรียนและในชุมชน/สังคม  

ประเมินความรัก/เอ้ือ

อาทรตอสังคมและ

สถาบันของผูเรียน 
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

 มีความรัก/เอื้ออาทรตอ

สถาบัน ไดแก การทํา

ความดีเพ่ือสถาบัน การ 

ยกยองและปกปอง

สถาบัน  

- สรางความตระหนักเก่ียวกับ

ความรัก/เอื้ออาทรตอสถาบัน

ของผูเรียน โดยใชการสอน

สอดแทรก ยกตัวอยาง 

กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทํา และให

นักศึกษานําเสนอ 

ประเมินความรัก/เอ้ือ

อาทรตอสังคมและ

สถาบันของผูเรียน 

 

4.5 มีจิตอาสาและ

เสียสละ 

มีจิตอาสาและเสียสละ  

ซึ่งแสดงออกใหเห็นได 

ในหองเรียน ในกลุม

เพ่ือนและในชุมชน/

สังคม 

- สรางความตระหนักเก่ียวกับ

จิตอาสาและเสียสละของผูเรียน  

โดยใชการสอนสอดแทรก 

ยกตัวอยาง กรณีศึกษา  

- มอบหมายงานใหทํา และให

นักศึกษานําเสนอ 

ประเมินความมีจิตอาสา

และเสียสละ 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

5.1 สามารถใช

ภาษาอังกฤษในการ

ส่ือสารภาษาอังกฤษ

ประจําวัน  

สามารถเขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารในชีวิตประจําวัน

ได 

กําหนดกิจกรรมใหผูเรียนเขียน 

อาน พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

ประเมินความสามารถ

เขียน อาน พูด 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารในชีวิตประจําวัน 

5.2 สามารถใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร/

คณิตศาสตร/วิจัยใน

การวิเคราะหหรอื

แกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชีวิตประจําวันใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดยใช

กระบวนการทางวิทยาศาสตร 

- นําเสนอและสรุปการแกปญหา

รวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

วิทยาศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางคณิตศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- กําหนดประเด็นปญหา

ชีวิตประจําวันใหกับผูเรียน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดยใช

กระบวนการทางคณิตศาสตร 

- นําเสนอและสรุปการแกปญหา

รวมกัน 

ประเมินการใช

กระบวนการทาง

คณิตศาสตรในการ

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

สามารถใชกระบวนการ

ทางสถิต/ิวิจัยในการ

- กําหนดประเด็นปญหา

ชีวิตประจําวันใหกับผูเรียน 

ประเมินการใช

กระบวนการทางสถิติ/
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ผลการเรียนรู ผลการเรียนรูยอย วิธีการสอน การประเมินผล 

วิเคราะหหรือแกปญหา

ชีวิตประจําวัน 

- ใหผูเรียนแกปญหาโดยใช

กระบวนการทางสถิติ/วิจัย 

- การนําเสนอและสรุปการ

แกปญหารวมกัน 

วิจัยในการวิเคราะหหรือ

แกปญหาชีวิตประจําวัน 

5.3 สามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการแสวงหาความรู 

การประมวลความรู

และการส่ือสาร 

สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสาะ

แสวงหา/สืบคนความรู  

- กําหนดประเด็นปญหาใหกับ

ผูเรียน 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสาะแสวงหา/

สืบคนความรู ในการแกปญหา 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบันทึก/

วิเคราะห/ประมวลความรูในการ

แกปญหา 

- ใหผูเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการนําเสนอ/

ส่ือสาร การแกปญหา 

- สรุปการแกปญหารวมกัน 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การเสาะแสวงหา/สืบคน

ความรู 

 สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

บันทึก/วิเคราะห/

ประมวลความรู 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบันทึก/วิเคราะห/

ประมวลความรู 

 สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการ

นําเสนอ/ส่ือสารโดยวิธี

ตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

ประเมินการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การนําเสนอ/สื่อสาร 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรองรายวิชา 

 

รายการ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

หมวดวิชาเฉพาะ                         

1) กลุมวิชาพื้นฐาน                         

EN001200 สถิตยศาสตร                         

EN001201 การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม                         

EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม                         

EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร                         

SC201005 เคมีทั่วไป                         

SC201006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                         

SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1                         

SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2                         

SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3                         

SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับ

วิศวกรรมศาสตร 
                        

SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1                         

SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2                         
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รายการ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1                         

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2                         

2) กลุมวิชาบงัคับ                         

2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา                         

EN002204 วัสดุวิศวกรรม                         

EN112300 กําลังวัสดุ 1                         

EN112301 กําลังวัสดุ 2                         

EN112600 กลศาสตรของไหล                         

EN112601 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล                         

EN112400 การสํารวจ                         

EN112401 ปฏิบัติการสํารวจ                         

EN113410 การสํารวจภาคสนาม                         

2.2 วิชาชีพวิศวกรรมโยธา                         

EN112200 ธรณีวิทยาวิศวกรรม                         

EN112302 ทฤษฎีโครงสราง                         

EN113201 ปฐพีกลศาสตร                         

EN113202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร                         

EN113203 วิศวกรรมฐานราก                         

EN113320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ                         

EN113321 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา                         
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รายการ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

EN113303 การวิเคราะหโครงสราง                         

EN113304 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                         

EN113402 การสํารวจเสนทาง                         

EN113500 วิศวกรรมการขนสง                         

EN113501 วิศวกรรมการทาง                         

EN113502 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง                         

EN113602 อุทกวิทยา                         

EN113603 วิศวกรรมชลศาสตร                         

EN114101 การบริหารงานกอสราง                         

EN114305 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก                         

EN114998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโยธา                         

EN114999 โครงการวศิวกรรมโยธา                         

2.3 วชิาฝกงานและสหกิจศึกษา                         

EN113796 การฝกงาน                         

EN114785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา                         

3) กลุมวิชาเลือก                         

EN113100 วิศวกรรมงานกอสราง                         

EN113204 ปฐพีพลศาสตรขั้นแนะนํา                         

EN113312 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง                         

EN113403 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นแนะนํา                         
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รายการ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

EN113404 เสนโครงแผนท่ี                         

EN113503 การวางแผนการขนสงในเมือง                         

EN113504 วิศวกรรมการจราจร                         

EN113604 วิศวกรรมนํ้าใตดิน                         

EN114102 การบริหารผลิตภาพงานกอสราง                         

EN114103 การวางแผนและการกําหนดเวลางาน

กอสราง 
                        

EN114104 การบริหารสัญญาและกฎหมายงาน

กอสราง 
                        

EN114105 การจัดการงานวิศวกรรม                         

EN114205 การปรับปรุงดิน                         

EN114206 ฐานรากเสาเข็ม                         

EN114207 โครงสรางดิน                         

EN114306 การวิเคราะหโครงสรางข้ันสูง                         

EN114307 การออกแบบโครงสรางเหล็กขั้นสูง                         

EN114308 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง                         

EN114309 การออกแบบอาคาร                         

EN114310 การออกแบบสะพานคอนกรีต                         

EN114311 พลศาสตรโครงสราง                         

EN114405 การสํารวจดวยภาพถาย                         
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รายการ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

EN114505 ระบบการจัดการโลจิสติกสในการขนสง                         

EN114506 การออกแบบถนนโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป 
                        

EN114507 การออกแบบถนนทางเรขาคณติ                         

EN114508 การออกแบบผิวจราจร                         

EN114509 เทคโนโลยีแอสฟลต                         

EN114605 ชลศาสตรการไหลทางนํ้าเปด                         

EN114700 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงาน

วิศวกรรมโยธา 
                        

EN114701 สถิติประยุกตสําหรับวิศวกรโยธา                         

EN114774 หัวขอเร่ืองพิเศษทางวิศวกรรมโยธา                         

EN003300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา                         

EN003301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงาน

วิศวกรรมระบบราง 
                        

EN003302 วิศวกรรมลอเลื่อน                         

EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ                         

EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบ

ราง 
                        

EN003305 การบริหารโครงการระบบขนสงทางราง                         

EN003306 การออกแบบทางรถไฟ                         
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รายการ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห

เชงิตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 

EN003307 การบํารุงรักษาระบบรางขั้นแนะนํา                         

EN003308 ระบบไฟฟาสําหรับรถไฟ                         

EN003309 ระบบลากจูงรถไฟ                         

EN004310 ระบบขับเคล่ือนรถไฟ                         

EN004311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ                         

หมวดวิชาเลือกเสร ี                         

ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอื่นหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยประกาศเพ่ิมเติมภายหลัง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากนักศึกษาลงทะเบียนเกินจากท่ีกําหนดไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

ระดับปริญญาตรี 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics & Moral) 

1.1 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความ

รับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพรวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมใน

แตละสาขา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ

องคกรและสังคม 

1.3 เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

และซื่อสัตยสุจริต 

1.4 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดบัความสาํคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณคาและ

ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 

1.5 สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร 

สงัคมและสิ่งแวดลอม 

2. ดานความรู (Knowledge) 

2.1 มีความรูความเขาใจในหลักการและทฤษฎีสําคัญทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน 

วิศวกรรมพ้ืนฐานและเศรษฐศาสตร เพ่ือการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ี

เก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2.2 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการที่สําคัญท้ังในเชิงทฤษฎีและและปฏิบัติ ในเน้ือหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนมี

ความรูความเขาใจในพัฒนาการใหม ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวของกับการแกไข

ปญหาและการตอยอดองคความรูในสาขาวิชา 

2.4 สามารถใชความรู ทักษะในสาขาวิชาของตน และประยุกตใชเคร่ืองมือที่เหมาะสม เชน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร เพ่ือวิเคราะหและแกไขปญหาในงานจริงดวยวิธีการที่เหมาะสมได 

2.5 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพท่ีเปล่ียนแปลงตาม

สถานการณ 

3. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive skills) 

3.1 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหตามหลักเหตุและผล และสรุปประเด็นปญหาและความ

ตองการได 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

ระดับปริญญาตรี 

3.2 สามารถคิด วิเคราะหอยางมีวิจารณญาณท่ีดีและริเริ่มสรางสรรค  โดยใชความรู และ

ประสบการณของตนในการแกปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

3.4 สามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและทันตอการ

เปล่ียนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

3.5 สามารถออกแบบ ตรวจสอบ และประเมินงานทางวิศวกรรมได 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills & 

responsibility) 

4.1 มีภาวะผูนํา มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและ

ของกลุมพรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ

ชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ 

4.2 สามารถสื่อสารกับกลุมคนท่ีหลากหลายโดยตระหนักถึงความแตกตางทางสังคมพหุวัฒนธรรม 

สามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรู

ในสาขาวิชาชีพมาส่ือสารตอสังคมไดในประเด็นท่ีเหมาะสม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.3 มีความรับผิดชอบและสามารถวางแผนในการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาชีพอยาง

ตอเนื่อง 

4.4 รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและ

งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผู อ่ืนทั้งในฐานะผู นําและผูตามไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

4.5 มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดลอมตอ

สงัคม 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

analysis, communication & information technology skills) 

5.1 มีทักษะในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจัยหรือการ

แสดงสถิติประยุกตในการคิดวิเคราะหหรือแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการปฏิบัติงานใน

สาขาวิชาชีพไดอยางสรางสรรค 
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มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

ระดับปริญญาตรี 

5.2 มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา

ความรูดวยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลขอมูลและการนําเสนอขอมูลสารสนเทศ เพ่ือ

ประโยชนในการศึกษาในสาขาวิชาการและวิชาชีพได 

5.3 มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชสัญลักษณ 

มีความชํานาญในการใชงานเอกสารทางวิศวกรรม 

5.4 สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมที่เก่ียวของได 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 2 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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นายณัฐพงษ อารีมิตร  

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

   ผูชวยศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปที่ พ.ศ.ที่

จบ 

ปริญญาเอก Ph.D. (Structural Engineering) Saitama University, Japan 2548 

ปริญญาโท M.Eng. (Structural Engineering) Asian Institute of 

Technology, Thailand 

2543 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี, ไทย 

2541 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

     เอกสารประกอบการสอน เร่ือง การวิเคราะหโครงสราง 

 

3.2 ผลงานวิจัย 

ภัทรพล พลศักด์ิ และ ณัฐพงษ อารีมิตร (2559) “อิทธิพลของเหล็กฉากตอการโอบรัดในเสา

คอนกรีตท่ีเสริมกําลังดวยเหล็กฉากและเหล็กรัด” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ

คอนกรีตประจําป คร้ังที่ 11 17-19 กุมภาพันธ 2559 นครราชสีมา 

ณัฐพงษ อารีมิตร (2558) “การเสริมกําลังของคานคอนกรีตเสรมิเหล็กดวยลวดเหล็กกลาแรงสูง

แบบประชิดผิว” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งที่ 20 8-10 

กรกฎาคม 2558 พัทยา ชลบุรี  

คมสัน โพนสัย และ ณัฐพงษ อารีมิตร (2558) “การออกแบบโครงขอหมุนอัตโนมัติโดยเปนอิสระ

จากโครงสรางฐาน” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งท่ี 20 

8-10 กรกฎาคม 2558 พัทยา ชลบุรี 

อัครวุฒิ อาจบรรจง และ ณัฐพงษ อารีมิตร (2558). “ผลกระทบของการกระตุนการสั่นสะเทือนท่ีมี

ตอคาความถ่ีธรรมชาติและอัตราสวนความหนวงของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่เกิดสนิมใน

เหล็กเสน” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้งท่ี 20 8-10 

กรกฎาคม 2558 พัทยา ชลบุรี 
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N.Areemit, N. Faeksin, P. Niyom, and P. Phonsak. (2013) “Strengthening of deficient 

RC columns by steel angles and battens under axial load” in Proceedings of 

the 13th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and 

Construction, Hokkaido University, Japan, September 11-13, 2013. 

 

3.3 บทความทางวิชาการ 

      - 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอดุมศึกษา  19   ป 

 

5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ระดับบัณฑติศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

EN001100 Statics 

EN112302 Structural Theory 

EN113303 Structural Analysis 

EN114308 Pretressed Concrete Design 

EN114311 Structural Dynamics 

EN114998 Civil Engineering Pre-project 

EN114999 Civil Engineering Project 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

EN127301 Dynamics of Structures 

EN127306 Wind and Earthquake Engineering 

EN127308 Experimental Methods in Structural Engineering 

EN127898 Thesis 

EN127899 Thesis 

EN139996 Dissertation 

EN139999 Dissertation 
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นางสาว ธันยดา พรรณเชษฐ 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขา) ชื่อสถาบัน,ประเทศ ปที่ พ.ศ.

ท่ีจบ 

ปริญญาเอก Ph.D. (Computational 

Mechanics) 

Delft University of Technology, 

the Netherlands 

2549 

ปริญญาโท M.Eng. (Structural Engineering) สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเซีย, ไทย 2543 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) เกียรตนิิยม มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2540 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

      - 

 

3.2 ผลงานวิจัย 

ธันยดา พรรณแชษฐ 2558, การใชวัสดุทางเลือกสาํหรบัการเพ่ิมกําลังรบัน้ําหนักตามแนวแกนของ

เสาคอนกรีต, ขอนแกน, มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

3.3 บทความทางวิชาการ 

ศิระพล พินิจการวัฒนกุล, เมธี บุญพิเชฐวงศ และ ธันยดา พรรณเชษฐ  (พ.ศ. 2559) การจําลอง

พฤติกรรมการรับแรงอัดในแนวแกนของเสาคอนกรีตท่ีถูกโอบรัดบางสวนดวยแถบเมทัลชีท, 

ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการคอนกรีตประจําปครั้งท่ี 11 (ACC-11), กุมภาพันธ 

2559, โรงแรมสมีาธานี, อ.เมือง, จ.นครราชสีมา  

 Traiyotee, S. , Pannachet, T. , and Boonpichetvong, M.  ( 2015)  Enforcement of 

constraints on bi-material interface in the element- free Galerkin method, in 

Proceedings of the Twentieth National Convention on Civil Engineering, July, 

2015, Pattaya, Chonburi, Thailand. 
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อภิชัย โพธ์ิศรีทอง และ ธันยดา พรรณเชษฐ (พ.ศ.2557) การใชแถบเมทัลชีทเพื่อเพ่ิมกําลังรับ

แรงอัดของเสาคอนกรีต, ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติครั้ง

ที่ 19, พฤษภาคม 2557, จ.ขอนแกน  

 นิชฌานันท หองสินหลาก, เมธี บุญพิเชฐวงศ และ ธันยดา พรรณเชษฐ (พ.ศ. 2557) แบบจําลอง

ไฟไนตอิลิเมนตของเสาคอนกรีตท่ีถูกโอบรัดดวยเมทัลชีทภายใตแรงอัดตามแนวแกน, 

วิศวกรรมสาร ม.ข., ปที่ 41, ฉบับที่ 4, หนา 517-525. 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอดุมศึกษา  20   ป 

 

5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ระดับบัณฑติศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

EN001100 Statics 

EN112302 Structural Theory 

EN113303 Structural Analysis 

EN114998 Civil Engineering Pre-project 

EN114999 Civil Engineering Project 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

EN127302 Finite Element Method in Structural Engineering 

EN127898 Thesis 

EN127899 Thesis 

EN139996 Dissertation 

EN139999 Dissertation 
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นางสาว รัตมณี  นันทสาร 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน,ประเทศ ปที่ พ.ศ.ท่ีจบ 

ปริญญาเอก Ph.D. (Civil Engineering) University of South Australia, 

Australia 

2551 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 2544 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2541 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

รัตมณี นันทสาร. 2554. โครงสรางดิน (Earth Structures), ขอนแกน, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

 

3.2 ผลงานวิจัย 

รัตมณี นันทสาร. 2554, คาความตานทานแรงเฉือนแบบไมระบายน้ําของดินลมหอบขอนแกนใน

สภาวะไมอ่ิมตัวดวยน้ํา, ขอนแกน, มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ชินะวัฒน มุกตพันธุ, ดลฤดี หอมดี, รัตมณี นันทสาร, ปโยรส จิระวัฒนา, นิชา ไกรกีรติ, วัชร พัฒนา

วิวัฒนพร และ วีระวัฒน วรรณกุล. 2554, การพัฒนาชุดเครื่องมือทดสอบแรงอัดสามแกน

เพ่ือใชทดสอบดินที่ไมอ่ิมตัวดวยน้ํา, ขอนแกน, มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

3.3 บทความทางวิชาการ 

ธนาภรณ ถิตยผอง, ชินะวัฒน มุกตพันธุ และ รัตมณี นันทสาร. 2557, ความคงทนและความ

แข็งแรงของดินลมหอบขอนแกนปรับปรุงคุณภาพดวยปูนซีเมนตและยิปซัมสังเคราะห

สําหรับงานรองพื้นทาง. ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 19, ขอนแกน, หนา 

1555 – 1558 

วีระวัฒน วรรณกุล และ รัตมณี นันทสาร. 2557, การเปรียบเทียบเสนกักเก็บปริมาณความช้ืนใน

ดินจากสมการการทํานายกับการทดสอบจากเครื่องอัดแรงสามแกน. ประชุมวิชาการ

วิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 19, ขอนแกน, หนา 1604 – 1609 
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Nuntasarn, R.  2014, The Relationship between Unconfined Compressive Strength 

and Matric Suction of Compacted Khon Kaen Loess, Proceedings of the sixth 

international Conference on Unsaturated Soils, Sydney, p.1315-1322 

วีระวัฒน วรรณกุล และ รัตมณี นันทสาร. 2556, อิทธิพลของความหนาแนนแหงและแรงดันรอบ

ดานสุทธิ. การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งท่ี 18, เชียงใหม, หนา GTE 168 – 

174 

Nuntasarn, R. 2012, The Undrained Shear Strengths of Unsaturated Khon Kaen Soil, 

Proceedings of the 5th Asia-Pacific Conference on Unsaturated Soils, Pattaya, 

p.197 – 202 

Nuntasarn, R. and Wannakul, Weerawat. 2011, The Relationship between Soil 

Suction and the Maximum Unsaturated Undrained Shear Strengths of 

Compacted Khon Kaen Soil. First International Conference on Geotechnique, 

Construction Materials and Environment, Mie, p. 107-112 

รัตมณี นันทสาร. 2554, การประเมินกําลังรับแรงเฉือนของดินไมอ่ิมตัวดวยน้ําโดยวิธีแรงอัดสาม

แกน. วิศวกรรมสาร มข., หนา 335 – 346 

Nuntasarn, R. 2010, Stabilized Khon Kaen Loess for Road Construction, Proceedings 

of the 3rd International Conference on PROBLEMATIC SOILS, Adelaide, p.251 

– 258 

Nuntasarn, R., Cameron, D. A. and Mitchell P. W. (2007), 'South Australian Collapsing 

Soils', Australian Geomechnics, Vol. 2, No. 42, pp 1- 12 

Cameron, D. A. and Nuntasarn, R. (2006), 'Pavement Engineering Parameters for Thai 

Collapsible Soil', Proceedings, 4th Int. Conf. on Unsaturated Soils, Arizona, April 

2-6, V1, pp 1061- 1072. 

Cameron, D. A. and Nuntasarn, R. (2006), 'Treatment of a Collapsible Soil for Road 

Construction', Proceedings, 2nd Int. Conf. on Problematic Soils, Dec 3 - 5, 

Selangor, pp 

Cameron, D. A.,  Nuntasarn, R. and Gasaluck, W. (2005), 'Comparison of Collapsing 

Soils from Australia and Thailand', Proceedings, Int. Conf. on Problematic Soils, 

N. Cyprus, May 25-27, pp 105 - 114 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอดุมศึกษา      16   ป 
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5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ระดับบัณฑติศึกษา 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 

EN127202 Soil Mechanics for Unsaturated Soils 

EN127203 Earth Structures 

EN127898 Thesis 

EN127899 Thesis 

EN139996 Dissertation 

EN139999 Dissertation 

 

 

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

EN001100 Statics 

EN112200 Engineering Geology 

EN113202 Soil Mechanics laboratory 

EN113203 Foundation Engineering & Practice 

EN114207 Earth Structures 

EN114998 Civil Engineering Pre-project 

EN114999 Civil Engineering Project 
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นายพัศพันธน  ชาญวสุนนัท 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน,ประเทศ ปท่ี พ.ศ.ที่จบ 

ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 2556 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 2548 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 2546 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

       - 

3.2 ผลงานวิจัย 

      - 

 

3.3 บทความทางวิชาการ 

Petcharat Limsupreeyarat, Tanit Tongthong, and Phatsaphan Charnwasununth: 

Applying Augmented Reality Technology to Reduce Disaster Risks in 

Infrastructure Planning. Proceedings of the 3rd AUN/SEED-Net Regional 

Conference on Natural Disaster (RCND2015), September 25-26, 2015, Manila, 

Philippines, pp. 127-128, 2015.  

Thapanee Petkhongtong, Noppadon Jokkaw and Phatsaphan Charnwasununth: An 

Identification of Problems in Application of Fully Precast Concrete System for 

Low-rise Condominium Construction, Proceedings of the 3rd Annual 

International Conference of Architecture and Civil Engineering (ACE2015), April 

13-14, 2015, Singapore, pp. 387-395, 2015.   

Sunita Sayadeth and Phatsaphan Charnwasununth: The Competency Problems of 

Lao Civil Engineers in Lao PDR, Proceedings of the 34th National Graduate 

Research Conference, March 27, 2015, Khon Kaen, Thailand, pp. 181-187, 2015.   

Phatsaphan Charnwasununth, Nobuyoshi Yabuki, and Tanit Tongthong: Knowledge 

and Skill Requirements in the Installation of Prefabricated Members, 
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International Journal of Civil Engineering and Technology, Vol. 4(2), pp.156-176, 

2013. 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอดุมศึกษา  4   ป 

 

5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ระดับบัณฑติศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

EN001100 Statics 

EN114102 Construction Productivity Management 

EN114104 Construction Contract and Related Law Management 

EN114105 Engineering Management 

EN114998 Civil Engineering Pre-project 

EN114999 Civil Engineering Project 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

EN127101 Integrated Project Planning and Control 

EN127104 Legal Concepts and Construction Contract 

EN127105 Financial and Accounting in Construction Management 

EN127898 Thesis 

EN127899 Thesis 

EN139996 Dissertation 

EN139999 Dissertation 
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นายปยะวัชร  ฝอยทอง 

 

1. ตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย 

 

2. ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขา) ช่ือสถาบัน,ประเทศ ปท่ี พ.ศ.ที่จบ 

ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 2556 

ปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ไทย 2550 

ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยขอนแกน, ไทย 2547 

 

3. ผลงานทางวิชาการ 

3.1 ตํารา หนังสือ หรือเอกสารประกอบการสอน 

     - 

 

3.2 ผลงานวิจัย 

อ.ปยะวัชร ฝอยทอง, ผศ.ณัฐพงษ อารีมิตร, ผศ. วินิจ ยังมี, ผศ. สุรชัย สมผดุง, ผศ. อาณัติ เรือง

รศัมี, ดร. ณฐัวิโรจน ศิลารัตน, ดร.รุงโรจน อาจเวทย, นายสมพล จรรยากรณ, นายสาคร 

แสงชมภู, นายพัสวี มั่งค่ัง, นายปริวุฒิ คมวัชระ, นายอภิชาติ จันทรพิลา, 2557, การศึกษา

รอยเล่ือนและระดับภัยแผนดินไหวของที่ราบสูงโคราชแบบบูรณาการ (Multidisciplinary 

study on fault and seismic hazard of Korat plateau), ขอนแกน, 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

อ.ปยะวัชร ฝอยทอง, รศ.จารึก ถีระวงษ, 2557, แบบจําลองกําแพงกออิฐภายใตแรงสึนามิโดยใช

ช้ินสวนสปริงในแนวราบ (Masonry Infilled-Wall Model under Tsunami Loading 

by using Horizontal Springs), ขอนแกน, มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

อ.ปยะวัชร ฝอยทอง, ผศ.ธันยดา พรรณเชษฐ, 2556, พฤติกรรมและผลตอบสนองของโครงขอแข็ง

คอนกรีตเสริมเหล็กที่มีกําแพงอิฐกอภายใตแรงสึนามิโดยใชแบบจําลองไฟไนตอิลิเมนท 

(Behavior and responses of reinforced-concrete frame with masonry infill 

under tsunami loadings by using FE model), ขอนแกน, มหาวิทยาลัยขอนแกน. 

3.3 บทความทางวิชาการ 

Foytong, P., Ruangrassamee, A., Lukkunaprasit, P. and Thanasisathit, N. (2015). 

Behaviors of Reinforced-Concrete Building under Tsunami Loading, Institution 



มคอ.2 

- 132 - 

of Engineers Singapore, The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering, 

pp. 1-10. 

ปยะวัชร ฝอยทอง, อาณัติ เรืองรัศมี ปณิธาน ลักคุณะประสิทธ์ิ และ ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย (2557). 

ความตานทานแรงดานขางและรูปแบบการวิบัติของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต

แรงสึนามิ, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 19, จ.ขอนแกน, วันท่ี 14-

16 พฤษภาคม 2557. 

 Suppasri, A., Koshimura, S., Imamura, F., Ruangrassamee, A. and Foytong, P. (2013). 

A Review of Tsunami Damage Assessment Methods and Building 

Performance in Thailand, Journal of Earthquake and Tsunami, Volume 7(5), 

pp. 1-21. 

Foytong, P., Ruangrassamee, A., Shoji, G., Hiraki, Y. and Ezura, Y. (2013). Analysis on 

Tsunami Flow Velocities in the March 2011 Tohoku, Japan Tsunami, 

Earthquake Spectra, Volume 29, No. S1, March 2013, pp. S161-S181. 

Foytong, P., Ruangrassamee, A. and Lukkunaprasit, P. (2013). Correlation Analysis of 

a Reinforced-Concrete Building under Tsunami Load Pattern and Effect of 

Masonry Infill Walls on Tsunami Resistance, Institution of Engineers 

Singapore, The IES Journal Part A: Civil & Structural Engineering, pp. 1-12. 

Srivihok, P. Honda, K., Ruangrassamee, A., Muangsin, V., Naparat, P., Foytong, P., 

Promdumrong, N., Aphimaeteethomrong, P., Intavee, A., Layug, J.E., and 

Kosin, T. (2012), Development of an online tool for tsunami inundation 

simulation and tsunami loss estimation, Continental Shelf Research. 

Ruangrassamee, A. and Foytong, P. (2012). Correlation analysis of a reinforced-

concrete building under tsunami loads and effect of masonry infill walls in 

tsunami resistance, JAEE, Tokyo, Japan. 

Foytong, P., Shoji, G., Hiraki, Y., Ezura, Y. and Ruangrassamee, A. (2012). Analysis on 

the tsunami flow velocity during the 2011 off the Pacific coast of Tohoku 

earthquake and tsunami, 9CUEE&4ACEE, Tokyo, Japan. 

Foytong, P. and Ruangrassamee, A., Tsunami Risk Analysis of Buildings in Patong 

Beach Phuket, Proc. 13th National Convention on Civil Engineering, Pattaya, 

Thailand, May 14-16, 2008. 

Foytong, P. and Ruangrassamee, A., Fragility curves of reinforced-concrete buildings 

damaged by a tsunami for tsunami risk analysis, Proc. 20th KKCNN Symposium 

on Civil Engineering, Jeju, Korea, October 4-5, 2007. 
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Ruangrassamee, A., Yanagisawa, H., Foytong, P., Lukkunaprasit, P., Koshimura, S., and 

Imamura, F. (2006).  Investigation on Tsunami-Induced Damage and Fragility 

of Buildings in Thailand, Journal of Earthquake Engineering Research Institute, 

Earthquake Spectra, Volume 22, Issue S3, June 2006, pp. S377-S401. 

 

4. ประสบการณการสอนในระดับอดุมศึกษา  5  ป 

 

5. ภาระงานสอน 

5.1 ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนี้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 ระดับบัณฑติศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

EN001100 Statics 

EN112300 Strength of Materials I 

EN114306 Advanced Structural Analysis 

EN114998 Civil Engineering Pre-project 

EN114999 Civil Engineering Project 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

EN127300 Advanced Structural Analysis 

EN127898 Thesis 

EN127899 Thesis 

EN139996 Dissertation 

EN139999 Dissertation 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 3 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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เอกสารแนบทายหมายเลข 4 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  

วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

-------------------------------- 

โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา

ขั้นปริญญาตรี  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยมติสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ในการประชุมคร้ังที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕ จึงวางระเบียบวาดวยการศึกษาข้ันปริญญาตรี ไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๕” 

ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

บรรดาระเบียบ หรือประกาศ หรือมติใด ๆ ที่ขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 

ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะ”  หมายความวา คณะหรอืหนวยงานที่มีหลักสูตรหรือรายวิชา

ระดับปริญญาตรีสังกัด                                                          

“คณบดี”  หมายความวา คณบดีของคณะหรือผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงานท่ีหลักสูตรหรือรายวิชาระดับ

ปริญญาตรีสังกัด 

 “คณะกรรมการประจําคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจําคณะหรือหนวยงาน 

ที่นักศึกษาสังกัด 

“อาจารยที่ปรึกษา”             หมายความวา อาจารยที่คณะแตงตั้งใหเปนที่ปรึกษา

เก่ียวกับการศึกษาของนักศึกษา  
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“อาจารยผูสอน” หมายความวา อาจารยที่คณะมอบหมายใหสอน

รายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“นักศึกษา” หมายความวา นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ” หมายความวา สํานักทะเบียนและประมวลผล                         

(สํานักบริหารวิชาการและพัฒนา

วิชาการ) 

“การข้ึนทะเบียน”              หมายความวา การที่มหาวิทยาลัยใหสภาพการเปน

นักศึกษาแกผูท่ีมหาวิทยาลัยรับเขา

ศึกษาใหม 

“การตอทะเบียน”          หมายความวา การที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนหรือ

การรักษาสภาพการเปนนักศึกษาโดย

ไมลงทะเบียน 

                                                                

ขอ ๕ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือระเบียบ

ปฏิบัติซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ในกรณีที่มีปญหาการตีความหรือการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยและคําวินิจฉัยของอธิการบดีถือเปนที่สุด 

 

หมวด ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา 

 

ขอ ๖ ระบบการจัดการศกึษา ใหใชระบบทวิภาค และคิดเปนหนวยกิต 

๖.๑ ในระบบทวิภาค แบงปการศึกษาหนึ่ง ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาค

การศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคการศึกษาพิเศษ (special session) 

ดวยก็ได โดยหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห สวน

ภาคการศึกษาพิเศษ มีระยะเวลาไมนอยกวา ๖ สัปดาห ท้ังนี้ตองมีชั่วโมงเรียนของ

แตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒ การคดิหนวยกิตในระบบทวิภาค หนึ่งหนวยกิตใหมีระยะเวลาศึกษา ดังนี้ 

๖.๒.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา 

๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศกึษาปกติ 
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๖.๒.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอ

ภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒.๓ การฝกงาน สหกิจศึกษา การฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาไมนอยกวา ๔๕ 

ชั่วโมงตอ ภาคการศึกษาปกติ 

๖.๒.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรยีนอื่นใดตามท่ีไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลา

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ 

ขอ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบการจัดการศึกษาอื่นดวยก็ได เชน ระบบไตรภาค ระบบชุดวิชา ระบบ

การสอนทางไกล และระบบอื่นๆ โดยการจัดระบบการศึกษานั้นๆ ตองมีระยะเวลาศึกษาและจํานวน

หนวยกิตในสัดสวนท่ีเทียบเคียงไดกับระบบทวิภาค และใหออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัย 

  

หมวด ๒ 

การรับเขาศึกษา 

 

ขอ ๘ การรับบุคคลเขาเปนนักศกึษา สามารถดําเนินการไดดังนี้ 

๘.๑ การรับผานระบบคัดเลือกกลาง 

๘.๒ การรับโดยวิธีรับตรงและวิธีพิเศษ 

๘.๓ การรับตามขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบัน หรือขอตกลงของเครือขายความ

รวมมือระหวางสถาบัน 

๘.๔ การรับโดยวิธีอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยความเห็นชอบของสภา

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๙ คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา 

๙.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป หรือ ๕ ป หรือ ๖ ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  หรือกําลังศึกษาอยูในภาคการศึกษา

สุดทายของการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

๙.๒ เปนผูมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑคุณสมบัติผูมีสิทธ์ิเขาศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ และหรือตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกนที่

เก่ียวของกับการรับเขาศึกษา     ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานั้นๆ        
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หมวด ๓ 

การขึ้นทะเบียนและการตอทะเบียน 

 

ขอ ๑๐ การขึ้นทะเบียน 

๑๐.๑ คุณสมบัติของผูขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 

๑๐.๑.๑ เปนผูที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรบัเขาศึกษาเรียบรอยแลว 

๑๐.๑.๒ เปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ คําสั่ง และประกาศตางๆ ของ

มหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 

๑๐.๒ ผูที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษาแลวจะตองรายงานตัวและขึ้นทะเบียน และชําระเงิน

คาขึ้นทะเบียนและคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 

๑๐.๓ หนังสือรับรองความประพฤติ และหนังสือค้ําประกันท่ีนํามายื่นในวันรายงานตัว จะตอง

ใหผูรับรองและผูคํ้าประกันพรอมกับพยานอีกสองคน ลงลายมือชื่อใหเรียบรอย

กอนนํามายื่นและถาปรากฏ ในภายหลังวาเปนลายมือชื่อปลอม มหาวิทยาลัยจะ

สั่งใหนกัศึกษาผูนั้นพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 

ขอ ๑๑ การตอทะเบียน 

๑๑.๑ นักศึกษาตองตอทะเบียนเปนประจําทุกภาคการศึกษาปกติ และชําระเงินคาตอ

ทะเบียนและคาธรรมเนียมอื่นๆ ภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๑.๒ กรณีท่ีนักศึกษาตอทะเบียนแลวปรากฏในภายหลังวา ตองพนสภาพการเปนนักศึกษา 

หรือถูกสั่งพักการศึกษา เนื่องจากตกออกตามขอ ๒๘ แหงระเบียบนี้ ใหถือวาการ

ตอทะเบียนคร้ังนั้นเปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะคืนเงินคาธรรมเนียมการตอ

ทะเบียนใหกับนักศึกษา โดยการตอทะเบียนเรียนโดยไมตองลงทะเบียนเรียน 

สามารถทําไดในกรณีตอไปนี้ 

๑๑.๒.๑ การลาพักการศึกษา 

๑๑.๒.๒ ถูกสั่งพักการศึกษา 

๑๑.๒.๓ ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรแลว แตยังไมผานเงื่อนไข

การสําเร็จการศึกษาอ่ืนๆ 

๑๑.๓ นักศึกษาจะตองเปนผูยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศ

ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของคณะทุกประการ 
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หมวด  ๔ 

การลงทะเบียนเรียน 

 

ขอ ๑๒ การลงทะเบียนเรยีน 

๑๒.๑ นักศึกษาทุกคนตองลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาคการศึกษา

ใหเสร็จสิ้นภายในวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๒.๒ ในกรณทีี่มีเหตุอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชา

หนึ่งหรือจํากัดจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง 

๑๒.๓ ในแตละภาคการศึกษาปกติ ใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิต แตไม

เกิน ๒๒ หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา และใหลงทะเบียน

เรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 

๑๒.๔ การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวย

กิต 

๑๒.๕ ในกรณีที่มีความจําเปน การลงทะเบียนเรียนมากกวา หรือนอยกวาท่ีกําหนดไวใน

ขอ ๑๒.๓ และขอ ๑๒.๔ อาจกระทําไดโดยความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษา

และไดรับอนุมัติจากคณบดี   ทั้งนี้ไมเกิน ๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาปกติ

สําหรับการลงทะเบียนแบบเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ในภาคการศึกษา

พิเศษและสําหรบัการลงทะเบียนเรียนแบบไมเต็มเวลา 

๑๒.๖ การลงทะเบียนรายวิชาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืนๆ ที่ไมใชระบบทวิภาค ใหเปนไป

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๒.๗ นักศึกษาที่ไมมาลงทะเบียนเรียนตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดจะถูกปรับ

เปนรายวันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ใหนับวันหยุดราชการรวมดวย 

๑๒.๘ เมื่อพนระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน เวนแตจะมีเหตผุลอันสมควรและตองไดรบัอนุมัติจากอธิการบดี 

๑๒.๙ นักศึกษาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ จะตองลาพักการศึกษา

ตามขอ ๓๗.๓ แหงระเบียบนี้ มิฉะนั้นจะพนสภาพการเปนนักศึกษา 

๑๒.๑๐ นักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาไดมีสิทธิขอยกเวนหรือเทียบโอนรายวิชาไดตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย 

๑๒.๑๑ นักศึกษาที่เรียนครบหนวยกิตตามหลักสูตรระดับปรญิญาตรีและไดคะแนนเฉลี่ย

สะสมถึงเกณฑ ที่สําเร็จการศึกษาแลว จะลงทะเบียนเรยีนอีกไมได เวนแตจะเปน

นักศกึษาที่กําลังศึกษาอยูในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติสองปริญญา 
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๑๒.๑๒ คณะสามารถพัฒนาระบบอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือควบคุมดูแลการลงทะเบียนเรียน

ของนักศกึษา ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตรได 

๑๒.๑๓ การลงทะเบียนเรียนท่ีไมเปนไปตามเงื่อนไขของรายวิชาใหถือวาการลงทะเบียน

เปนโมฆะ      

 

ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรยีนซ้ํา 

๑๓.๑ นักศึกษาที่ได R ตามหมวดที่ ๗ จะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําทันทีที่มีการ

เปดสอน นอกจากจะไดรับอนุมัติจากคณบดีใหเลื่อนกําหนดการลงทะเบียนเรียน

ได 

๑๓.๒ นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดไมสูงกวา D+ อีกเพื่อทําใหระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงข้ึน จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาท่ีเรียนซ้ํานี้ตอง

นําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกครั้งเชนเดียวกับรายวิชาอ่ืน 

๑๓.๓ ในกรณทีี่นักศึกษาเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผานรายวิชาตามหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีแลว แตระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึงเกณฑที่จะสําเร็จการศึกษา ก็

อาจจะเรียนซ้ําเฉพาะรายวิชาท่ีไดระดับคะแนนต่ํากวา A เพ่ือยกระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมใหถึงเกณฑสําเร็จการศึกษา จํานวนหนวยกิตและคาคะแนนของรายวิชาที่เรียน

ซ้ํานี้ ตองนําไปคิดรวมในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกคร้ังเชนเดียวกับรายวิชาอื่น 

 

หมวด ๕ 

การเพ่ิมและถอนรายวิชา  

 

ขอ ๑๔ การเพิ่มรายวิชาจะกระทําไดภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๓ วัน

แรกของภาคการศึกษาพิเศษ หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

ขอ ๑๕ การถอนรายวิชามีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

๑๕.๑ การถอนรายวิชาภายในหนึ่งในสี่ของระยะเวลาการศึกษารายวิชานั้นในภาค

การศึกษานั้น นับจากวันเร่ิมเรียนตามปฏิทินการศกึษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ี

หลักสูตรกําหนดรายวิชาที่ถอนนั้นจะไมปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

(Transcript) และการถอนตามนัยนี้ นักศึกษาสามารถดําเนินการไดดวยตัวเอง

ผานระบบอินเทอรเนต็ 
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๑๕.๒ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาท่ีกําหนดไวในขอ ๑๕.๑ แตไมเกินหนึ่งในสอง

ของระยะเวลาการศึกษาของรายวิชาดังกลาวในภาคการศึกษาน้ัน นับจากวันเริ่ม

เรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือตามท่ีหลักสูตรกําหนด รายวิชาที่ถอน

นั้นจะได  W แตจะไมปรากฏในใบแสดง  ผลการศึกษา การถอนตามนัยนี้ตองไดรับ

ความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และใหดําเนินการ ท่ีสํานักบริหารและพัฒนา

วิชาการ 

๑๕.๓ การถอนรายวิชาภายหลังจากเวลาที่กําหนดไวในขอ ๑๕.๒ รายวิชาที่ถอนนั้นจะ

ไดรบั F และ จะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 

ขอ ๑๖ เมื่อมีการเพิ่มหรือถอนรายวิชาแลว จํานวนหนวยกิตที่เรียนจะตองไมขัดหรือแยงกับขอ 

๑๒.๓ ขอ ๑๒.๔ และขอ ๑๒.๕ แหงระเบียบน้ี  

 

หมวด ๖ 

การศึกษาแบบรวมเรียน  

 

ขอ ๑๗ การศึกษาแบบรวมเรียน (Audit) เปนการศึกษาเพื่อเพ่ิมพูนความรูแบบไมนับหนวยกิต 

ขอ ๑๘ การลงทะเบียน การเพิ่ม และการถอนรายวิชาของการศึกษาแบบรวมเรยีน ใหปฏิบัติตาม

หมวดที่ ๔ และหมวดที่ ๕ แหงระเบียบน้ี 

ขอ ๑๙ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะไมนับหนวยกิตรวมเขาเปนหนวยกิตท่ีกําหนดไว

ตามหลักสูตร 

ขอ ๒๐ รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน จะถือหรอือางเปนเงื่อนไขของรายวิชา (Prerequisite) ที่

นับหนวยกิตไมได 

ขอ ๒๑ ถานักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดแบบรวมเรียนแลว จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ํา

เพื่อจะนับ   หนวยกิตในภายหลังมิได เวนแตในกรณีที่มีการยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 

และรายวิชานั้นเปนรายวิชา  ที่กําหนดใหมีการเรียนและนับหนวยกิตในหลักสูตร 

ขอ ๒๒ การประเมินผลรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน ใหประเมินผลเปน S หรือ U และให

ระบุคําวา Audit ไวในวงเล็บตอทายชื่อรายวิชา 

 

 

 

 

 



มคอ.2 

- 144 - 

หมวด ๗ 

ระดับคะแนนตัวอักษร  ความหมายและคาคะแนน  

 

ขอ ๒๓ ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมายและคาคะแนน 

 ระดับคะแนนตัวอักษร                ความหมาย                  คาคะแนนตอหนวยกิต 

 A  ผลการประเมินขั้นดีเย่ียม (Excellent)  ๔.๐ 

 B+  ผลการประเมินขั้นดีมาก (Very Good)   ๓.๕  

 B  ผลการประเมินข้ันดี (Good)    ๓.๐ 

 C+  ผลการประเมินข้ันคอนขางดี (Fairly Good)  ๒.๕ 

 C  ผลการประเมินพอใช (Fair)     ๒.๐ 

 D+  ผลการประเมินขั้นออน (Poor)    ๑.๕ 

          D   ผลการประเมินข้ันออนมาก (Very Poor)    ๑.๐ 

 F      ผลการประเมินข้ันตก (Fail)     ๐  

ตัวอักษรอ่ืนๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา คือ I  P  R  S  T  

U และ W ตัวอักษรเหลานี้ไมมีคาคะแนน ยกเวน T 

      ตัวอักษร                               ความหมาย 

     I                       ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

     P                        กําลังดําเนินอยู (In Progress) 

     R                      ซ้ําชั้น (Repeat) 

     S                      พอใจ (Satisfactory) 

     T                      รับโอน (Transfer) 

     U                      ไมพอใจ (Unsatisfactory) 

            W                       การขอถอนรายวิชา (Withdrawal) 

กรณีท่ีมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบใหเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและ

การศึกษา ตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือ

ที่ปรับปรงุแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ ๒๔ การใชตัวอักษร มีวิธีการดังนี้ 

๒๔.๑ ตัวอักษร A   B+   B   C+   C   D+   D  และ  F  ใชในกรณีตอไปนี้ 
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๒๔.๑.๑ ในรายวิชาที่นักศึกษาเขาสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินไดเปนระดับ

คะแนน 

๒๔.๑.๒ เปลี่ยนจาก I  ภายในกําหนดเวลาของคณะที่รายวิชานั้นสังกัด 

๒๔.๑.๓ เปลี่ยนจาก R ภายในกําหนดเวลาและหลักเกณฑท่ีคณะแพทยศาสตร

กําหนด 

๒๔.๑.๔ การใช  F  นอกเหนือจากขอ ๒๔.๑.๑ ๒๔.๑.๒ และ ๒๔.๑.๓ แลว ยัง

ใชไดในกรณีตอไปนี้อีก คือ 

(๑) นักศึกษาถูกตัดสิทธิไมใหเขาสอบประจําภาค 

(๒) นักศึกษาทําผิดระเบียบการสอบ และไดรับการตัดสินโทษใหได F 

ตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบประจําภาคท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด

หรือไมปฏิบัติตามเกณฑหรือเงื่อนไขการประเมินตามเกณฑขอ 

๒๕.๒ 

(๓) เปลี่ยนจาก  I  กรณีนักศึกษาไมเขาสอบ หรือไมปฏิบัติงานท่ี

อาจารยผูสอนกําหนดให ภายในกําหนดเวลาของคณะท่ี

รายวิชานั้นสังกัด 

(๔) ถอนรายวิชาเรียนหลังเวลาท่ีกําหนด ตามขอ ๑๕.๓ 

(๕) ฝาฝนระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี 

๒๔.๒ ตัวอักษร I ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๒.๑ นักศึกษาปฏิบัติงานยังไมครบตามเงื่อนไขที่อาจารยผูสอนกําหนดดวย

เหตุจําเปนหรือสุดวิสัย 

๒๔.๒.๒ นักศกึษาไมสามารถเขาสอบไดโดยมีเหตุจําเปนหรอืสุดวิสัย 

     การให I แกนักศึกษาจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะที่รายวิชานั้นสังกัดและไดรับการอนุมัติจากคณบดีท่ีรายวิชานั้นสังกัด 

เม่ือไดรับอนุมัติใหได I แลว ใหคณะที่รายวิชานั้นสังกัดอยูกําหนดเวลาสอบหรือ

ปฏิบัติงานใหครบ ทั้งนี้ตองไมเกินภาคการศึกษาถัดไป มิฉะนั้นจะเปลี่ยนเปน F เวนแต

ในกรณีที่จําเปนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่รายวิชานั้น

สังกัด และใหคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดมีอํานาจอนุมัติใหขยายเวลาได โดยตองแจงให

สํานักบรหิารและพัฒนาวิชาการทราบลวงหนา 
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๒๔.๓ ตัวอักษร P ใชในกรณีที่รายวิชานั้นเปนรายวิชาที่เปดสอนติดตอกันมากกวา ๑ 

ภาคการศึกษา    ซึ่งจะตองวัดผลในภาคการศึกษาสุดทายของรายวิชานั้นและตอง

ประเมินผลเปน  A  B+  B  C+  C  D+ D หรือ F    

๒๔.๔ ตัวอักษร R ใชเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึ่งสอบไมผานใน

รายวิชาเฉพาะของคณะแพทยศาสตรตามเกณฑที่คณะกําหนด 

๒๔.๕ ตัวอักษร S และ U ใชในกรณีตอไปนี้ 

๒๔.๕.๑ การประเมินผลรายวิชาที่กําหนดไววาไมมีการประเมินผลเปนระดับ

คะแนนหรือลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 

๒๔.๕.๒ เปลี่ยนจาก I ภายในกําหนดเวลาของคณะท่ีรายวิชานั้นสังกัดอยู 

สําหรับรายวิชาที่ไดกําหนดการประเมินผลเปน  S และ U 

๒๔.๖ ตัวอักษร T ใชในกรณีของรายวิชาท่ีนักศึกษาไดรับอนุมัติใหเทียบโอนไดโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะที่รับโอน โดยใสไวในวงเล็บตอทายรายวิชา 

๒๔.๗ ตัวอักษร  W  ใชในกรณตีอไปนี้ 

๒๔.๗.๑ รายวิชาที่นักศึกษาไดรับอนุมัติใหถอนตามขอ ๑๕.๒ 

๒๔.๗.๒ นักศกึษาไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

๒๔.๗.๓ นักศกึษาถูกสั่งพักการศกึษาในภาคการศึกษานั้น 

 

หมวด ๘ 

การวัดและประเมินผล 

 

ขอ ๒๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา  

๒๕.๑ มหาวิทยาลัยจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในภาค

การศึกษาหนึ่งๆ     ไมนอยกวาหนึ่งครั้งและเมื่อทําการประเมินผลรายวิชาใดเปน

ครั้งสดุทายแลว ถือวาการเรยีนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง 

๒๕.๒ อาจารยผูสอนตองแจงเกณฑและเงื่อนไขการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา

ใหนักศึกษาทราบลวงหนา 

๒๕.๓ การประเมินผลในแตละรายวิชาใหใชระดับคะแนนตัวอักษร ตามหมวดท่ี ๗ 

๒๕.๔ การประเมินผลการศึกษาเพื่อคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average 

= G.P.A.) จะกระทําเม่ือสิ้นแตละภาคการศึกษา 



มคอ.2 

- 147 - 

๒๕.๕ วิ ธี คํ านวณระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสม (Cumulative Grade Point Average = 

Cumulative G.P.A.)  ใหทําดังน้ี 

๒๕.๕.๑ ใหนําผลรวมทั้งหมดของผลคูณระหวางคาคะแนนที่ไดกับจํานวนหนวย

กิตของแตละรายวิชาที่มีการประเมินผลเปนคาคะแนนเปนตัวตั้ง หาร

ดวยจํานวนหนวยกิตสะสม (Cumulative Credits) ผลลัพธที่ไดคือ

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

๒๕.๕.๒ การคํานวณดังกลาวขางตนใหตั้งหารถึงทศนิยม ๔ ตําแหนงและใหปด

เศษเฉพาะ ทศนิยมที่มีคาตั้งแต ๕ ขึ้นไป ตั้งแตตําแหนงที่ ๔ เพ่ือให

เหลือทศนิยม ๒ ตําแหนง 

๒๕.๖ รายวิชาท่ีมีคาคะแนนทุกรายวิชาจะตองนําหนวยกิตของรายวิชานั้นๆ ไปรวมเปน

ตัวหารในการคํานวณหาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ขอ ๒๖ การกําหนดนับชั้นปนักศึกษา หากมีความจําเปนตองกําหนดชั้นปนักศึกษาใหออกเปน

ประกาศของคณะ 

ขอ ๒๗ การสอบ 

๒๗.๑ การสอบแบงเปน  

๒๗.๑.๑ การสอบยอย 

๒๗.๑.๒ การสอบกลางภาค 

๒๗.๑.๓ การสอบประจําภาค 

๒๗.๑.๔ การสอบรวบยอด 

๒๗.๑.๕ การสอบประเภทอ่ืน 

๒๗.๒ การสอบยอย เปนการสอบในระหวางภาคการศึกษาหนึ่งๆ ผลของการสอบอาจ

นําไปใชพิจารณาเปนสวนหน่ึงรวมกับผลสอบประจําภาคก็ได จํานวนครั้ง เวลา 

และวิธีการสอบใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอนหรือคณะที่รับผิดชอบรายวิชา

นั้น  

๒๗.๓ ก าร ส อบกล า งภ าค  หมาย ถึ ง  ก า รส อบกล า งภ าคต าม ป ร ะก า ศ ข อ ง

มหาวิทยาลัยขอนแกน  

๒๗.๔ การสอบประจําภาค หมายถึง การสอบครั้งสุดทายของแตละรายวิชา เม่ือเสร็จสิ้น

การสอนใน  ภาคการศึกษานั้น หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการสอบประจํา

ภาคใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาค 

๒๗.๕ การสอบรวบยอด หมายถึง การสอบประมวลความรูเพ่ือมีสิทธ์ิไดรับปริญญาสาขา

ใดสาขาหนึ่ง หรือใหเปนไปตามท่ีคณะกําหนด 
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๒๗.๖ การสอบประเภทอื่น หมายถึง การสอบที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวตามระเบียบน้ี

ใหเปนไปตาม ที่คณะกําหนด 

ขอ ๒๘ การตกออก 

๒๘.๑ การพิจารณาการตกออกใหพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดป

การศึกษาน้ันๆ และ   ใหคิดเฉพาะรายวิชาที่มีคาคะแนนโดยไมคํานึงถึงรายวิชาท่ี

ได  I  

๒๘.๒ นักศึกษาจะถูกพิจารณาใหตกออกในกรณีดังตอไปนี้ 

๒๘.๒.๑ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๕๐ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมี

หนวยกิตสะสมตั้งแต ๓๐-๕๙ หนวยกิต 

๒๘.๒.๒ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๑.๗๕ เมื่อไดลงทะเบียนเรียนมาแลวและมี

หนวยกิตสะสมตั้งแต ๖๐ หนวยกิตข้ึนไป 

๒๘.๒.๓ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให เปนไปตาม

หลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๒๙ การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบตามเง่ือนไขตอไปนี้ 

๒๙.๑  สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ดังน้ี 

๒๙.๑.๑ การนับหนวยกิตในแตละรายวิชาใหนับครั้งเดียว 

๒๙.๑.๒ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ระบุไวในหลักสูตรวาเปน

รายวิชาที่เทียบเทากัน ใหนับรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งเปนหนวยกิตที่ได 

๒๙.๒ มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใน

รายวิชาที่คณะกําหนดไมต่ํากวา ๒.๐๐ หรือไดไมต่ํากวา C ทุกรายวิชา ทั้งนี้ให

เปนไปตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

๒๙.๓ มีคุณสมบัติตามขอ ๓๐.๑ แหงระเบียบนี้ 

๒๙.๔ มีความประพฤติเรียบรอยตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๕ ไมอยูระหวางการถูกสอบสวนทางวินัยนักศึกษาอยางรายแรงตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศกึษา 

๒๙.๖ มีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีหลักสูตรหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยกําหนด 

๒๙.๗ นักศึกษาที่ไมผานเกณฑตามขอ ๒๙.๒ แตไดศึกษาและสอบผานรายวิชาใน

หลักสูตรครบตามเกณฑที่สามารถขอรับอนุปริญญาได คณะอาจพิจารณาใหเปน

ผูสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา ทั้งน้ีการใหอนุปริญญาตองเปนไปตามขอ 

๓๐.๒ แหงระเบียบนี้ 
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๒๙.๘ วันที่สําเร็จการศึกษา ใหถือวันที่คณะกรรมการประจําคณะรับรองการสําเร็จ

การศึกษา 

 

หมวด ๙ 

การอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา 

 

ขอ ๓๐ ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูที่ไดรับการเสนอชื่อจาก

คณะตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

๓๐.๑ คณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเปนผูเสนอชื่อนักศึกษาผู

สมควรไดรับอนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมี

คุณสมบัติตามขอ ๒๙  แหงระเบียบนี้ทุกประการ และตอง 

๓๐.๑.๑ ไมอยูในระหวางการรับโทษทางวินัยที่ระบุใหงด ยับยั้ง หรือชะลอการ

เสนอชื่อเพ่ือ ขออนุมัติหรือรับปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร 

รวมทั้งไมอยูในระหวางบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัยหรือสังคม 

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๐.๑.๒ ไมเปนผูคางชําระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

๓๐.๒ ในกรณีท่ีคณะหรือหลักสูตรกําหนดใหมีการใหอนุปริญญา คณะเปนผูเสนอชื่อผู

สมควรไดรับอนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย โดยผูที่ไดรับการเสนอชื่อจะตองมี

คุณสมบัติตามขอ ๒๙ ทุกขอ ยกเวนขอ ๒๙.๒ แหงระเบียบนี้ และตอง 

๓๐.๒.๑ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ  ครบตามหลักสูตรแลวและมี

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐ แตไมต่ํากวา ๑.๗๕ หรือ 

๓๐.๒.๒ ไดศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตรอนุปริญญา และ

มีหนวยกิตที่ไดและระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑที่หลักสูตร

กําหนด  

๓๐.๓ การขอแกไขการอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งสภามหาวิทยาลัย

อนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาไปแลว ใหกระทําไดภายในระยะเวลาไมเกิน ๙๐ วัน นับ

แตวันท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ 

ขอ ๓๑ การใหปริญญาเกียรตินิยม 

๓๑.๑ นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตนิิยมจะตองอยูในเกณฑดังตอไปนี้ 

๓๑.๑.๑ มีระยะเวลาศึกษาไมเกินระยะเวลาปกติที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งนี้ไม

นับเวลาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา 
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๓๑.๑.๒ ไมเคยสอบได F หรือ R หรือ U ในรายวิชาใด 

๓๑.๑.๓ ไมเคยเรียนซ้ําในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสม แลวทําใหสงผลตอการไดรับปริญญาเกียรตินิยม 

๓๑.๑.๔ ไมเคยได รับการยกเวนรายวิชา เวนแตเปนการยกเวนรายวิชาที่

มหาวิทยาลัยกําหนดใหยกเวนไดโดยไมมีผลตอการใหปริญญาเกียรติ

นิยมเทานั้น 

๓๑.๑.๕ ในกรณีนักศึกษาที่เทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาอื่น 

จะตองศึกษารายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกนไมนอยกวาสามใน

สี่ของจํานวนหนวยกิต      รวมตลอดหลักสูตร 

๓๑.๒ การใหปริญญาเกียรตินิยม แบงเปนดังน้ี 

๓๑.๒.๑ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง ตองเปนผูไดระดับคะแนนเฉลี่ย

สะสมสูงสุดในกลุมผูสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาเดียวกันในแตละคณะ 

ทั้งนี้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตองไมต่ํากวา ๓.๖๐ กรณีที่ระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมเทากัน ใหพิจารณาถึงทศนิยมตําแหนงท่ี ๔ หากยังเทากัน

ใหพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ   ในรายวิชา

บังคับหรือวิชาเอกของหลักสูตร 

๓๑.๒.๒ เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๓.๖๐ 

๓๑.๒.๓ เกียรตินิยมอันดับสอง ตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ถึง 

๓.๕๙  

๓๑.๓ การใหปริญญาเกียรตินิยมสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรสถาบันสมทบ ใหเปนไป

ตามขอ ๓๑.๑ และขอ ๓๑.๒ ในระเบียบน้ี  

ขอ ๓๒ การเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา  

กรณีที่มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบวาผูสําเร็จการศึกษาซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญา

หรืออนุปริญญาไปแลว มีคุณสมบัติไมเปนไปตามขอ ๙ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ แหงระเบียบน้ี 

ใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพิกถอนปริญญาหรืออนุปริญญา โดยใหมีผลตั้งแตวันที่สภา

มหาวิทยาลัยไดอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาใหกับบุคคลนั้น 

ขอ ๓๓ ในกรณีท่ีมีเหตุผลที่จําเปนและสมควร มหาวิทยาลัยอาจพิจารณามิใหผูสําเร็จการศึกษาผูหนึ่ง

ผูใดเขารับพระราชทานปริญญาบัตรก็ได โดยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ ใหออกเปน

ประกาศมหาวิทยาลัย 
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หมวด ๑๐ 

การยายโอนนักศกึษา 

 

ขอ ๓๔ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

๓๔.๑ นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอื่น ถาคุณสมบัติและผลการเรียนอยูในมาตรฐานของ

มหาวิทยาลัย การรับโอนจะกระทําไดตอเมื่อมีท่ีสําหรับเขาศึกษาวางพอในหลักสูตรที่ขอ

เขาศึกษาและใหคณะที่จะรับ   เขาศึกษาเปนผูพิจารณารับโอน ทั้งน้ีคณะอาจกําหนด

วิธีการ หลักเกณฑพิจารณาเพ่ิมเติมอีกก็ได 

๓๔.๒ นิสิตนักศึกษาที่จะไดรับการพิจารณารับโอน จะตองไมเปนผูที่พนสภาพการเปน

นิสิตนักศึกษาจากสถาบันเดิมและตองไดศึกษาอยูในสถาบันนั้นมาแลวไมนอยกวา 

๒ ภาคการศึกษาปกติ ท้ังนี้ ไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา และตองได

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๒.๐๐ ข้ึนไป 

๓๔.๓ นิสิตนักศึกษาที่ประสงคจะโอนมาศึกษา จะตองสงใบสมัครถึงสํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ ไมนอยกวา ๖ สัปดาห กอนวันเปดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาที่

ประสงคจะเขารับการศึกษานั้น พรอมกับแนบเอกสารตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๔.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและจํานวนหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

๓๔.๕ นักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอื่น มีสิทธ์ิเรียนในมหาวิทยาลัยไดในระยะเวลาไม

เกินสองเทาของจํานวนปที่กําหนดไวในหลักสูตรที่เขาศึกษา โดยนับรวมเวลาเรียน

จากสถาบันเดิมดวย 

๓๔.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ ยสะสมสําหรับนักศึกษาท่ีโอนมาจากสถาบันอ่ืน 

มหาวิทยาลัยจะไมนําระดับคะแนนของรายวิชาท่ีเทียบโอนจากสถาบันเดิม มา

คํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

 

ขอ ๓๕ การยายคณะเรียน 

๓๕.๑ การยายคณะเรียน จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจําคณะของคณะที่กําลังศึกษาและคณะที่ประสงคจะขอยายเขาศึกษา 

๓๕.๒ นักศึกษาที่มีสิทธ์ิขอยายคณะเรียน จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

๓๕.๒.๑ เปนนกัศึกษาที่ยังมีสิทธ์ิเรียนในคณะเดิม 

๓๕.๒.๒ ไมเคยยายคณะเรียนมากอน 
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๓๕.๒.๓ มีเวลาศึกษาอยูในคณะเดิมไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติและมี

หนวยกิตสะสม   ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

๓๕.๓ นักศึกษาที่ประสงคจะยายคณะเรียน จะตองยื่นเอกสารตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนด ตอสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการผานคณะท่ีกําลังศึกษา ท้ังน้ีนักศึกษา

จะตองย่ืนเอกสารดังกลาว   กอนเร่ิมภาคการศึกษาที่ขอยายอยางนอย ๖ สัปดาห  

คณะที่นักศึกษาประสงคจะขอยายสามารถกําหนดหลักเกณฑการยายคณะ

และวิธีการโดยออกเปนประกาศของคณะ 

๓๕.๔ หลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและอื่นๆ 

๓๕.๔.๑ การเทียบโอนรายวิชาที่จะโอน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะท่ีจะรับเขา

ศึกษา 

๓๕.๔.๒ ตองรับโอนหนวยกิตของรายวิชาที่เทียบเทากันไดทั้งหมด 

๓๕.๔.๓ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย จะตองเรียนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ

จํานวนหนวยกิต   ที่กําหนดในหลักสูตรที่ยายเขาศึกษา  

๓๕.๕ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย มีสิทธ์ิเรียนในหลักสูตรท่ียายเขาศึกษาไมเกินสองเทา

ของจํานวนปที่กําหนดไวในหลักสูตรนั้น โดยนับจากวันที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย 

๓๕.๖ การคิดระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสําหรับนักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหยาย ใหคํานวณระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมจากรายวิชาทั้งหมดที่รับโอนมาจากหลักสูตรเดิม รวมกับรายวิชา

ที่เรียนในหลักสูตรใหมที่ยายเขาศึกษาดวย 

ขอ ๓๖ การเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะหรือการเปลี่ยนสาขาวิชาเอก ใหเปนไปตามประกาศของแต

ละคณะ 

 

หมวด ๑๑ 

การลา การพนสภาพนกัศึกษา และการคืนสภาพนักศึกษา 

 

ขอ ๓๗ การลา 

๓๗.๑ การลาแบงเปน ๓ ประเภท ดังนี้ 

๓๗.๑.๑ การลาปวยหรือลากิจ 

๓๗.๑.๒ การลาพักการศึกษา 

๓๗.๑.๓ การลาออก 

๓๗.๒ การลาปวยหรือลากิจ นักศึกษาจะลาไดในกรณีที่มีเวลาเรียนไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของ

เวลาเรียนทั้งหมด มิฉะนั้นจะตองขอลาพักการศึกษา และการลาที่เก่ียวของกับการ
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สอบใหเปนไปตามขอ ๒๗ แหงระเบียบนี้ และตามรายละเอียดท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด นอกเหนือจากนี้ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 

๓๗.๓ การลาพักการศกึษา 

๓๗.๓.๑ นักศึกษาอาจจะไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง

ตอไปนี้ 

(๑) ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร 

(๒) ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอ่ืนใด ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

(๓) เหตุผลความจําเปนอื่นที่คณะเห็นสมควร 

๓๗.๓.๒ วิธีปฏิบัติในการลาพักการศึกษา ใหนักศึกษาหรือผูปกครอง ในกรณีที่

นักศึกษาไมอาจดําเนินการดวยตนเองได ยื่นใบลาพรอมหลักฐานอื่นๆ 

ที่คณะผานอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือใหคณบดีเจาสังกัดเปนผูพิจารณา

อนุมัติ และแจงสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการเพื่อปรับสถานะ ท้ังน้ี

นักศึกษาจะตองดําเนินการไมนอยกวา ๒ สัปดาหกอนวันแรกของการ

สอบประจําภาคตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนกรณีที่มี

สาเหตสุุดวิสัยใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี 

๓๗.๓.๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดครั้งละไมเกินหนึ่งภาคการศึกษาปกติ 

เวนแตกรณี มีเหตุจําเปนหรือเหตุสุดวิสัย อาจใหลาพักการศึกษา ครั้ง

ละหนึ่งปการศึกษาไดโดยตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดี 

๓๗.๓.๔ นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียม

เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๔ การลาออก นักศึกษาตองย่ืนใบลาพรอมหนังสือรับรองของผูปกครองและหลักฐาน

การแสดงวา  ไมมีหนี้สินคางชําระ โดยผานการพิจารณาของอาจารยที่ปรึกษาและ

คณบดีที่นักศกึษาสังกัด  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ กรณีที่มีเหตผุลความ

จําเปนอาจใหผูปกครองย่ืนใบลาออกแทนนักศึกษาก็ได 

๓๗.๕ หลักฐานที่ใชประกอบในการลาตางๆ ประกอบดวย 

๓๗.๕.๑ ใบลา ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๒ ใบรับรองแพทย (กรณีลาเนื่องจากปวย) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓๗.๕.๓ หนังสือรบัรองจากผูปกครอง และหนังสือแสดงความเห็นของอาจารยท่ี

ปรึกษา กรณีลาปวยหรือลากิจเกิน ๑๕ วัน หรือลาพักการศึกษา หรือ

ลาออก 
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๓๗.๕.๔ หนังสือแสดงความเห็นของอาจารยที่ปรึกษา การลาทุกประเภทตองผาน

ความเห็นชอบ จากอาจารยท่ีปรึกษา 

๓๗.๕.๕ หลักฐานเอกสารประกอบอื่นแลวแตกรณี เชน เอกสารการไดรับอนุมัติ

ใหไปฝกปฏิบัติงานที่ตางประเทศ การเรยีกตัวเขารับราชการทหาร เปน

ตน 

๓๗.๕.๖ หลักฐานเอกสารแสดงการปลอดหน้ีสินคางชําระตอมหาวิทยาลัย กรณี

ลาออกหรอืลาพักการศึกษา 

๓๗.๖ การอนุมัติลาพักการศกึษาและการลาออกใหถือตามวันท่ีอนุมัติใหมีผลในการลา 

๓๗.๗ การลาทุกกรณี จะไม ไดรับสิท ธ์ิยกเวนจากระเบียบ ขอบังคับ อ่ืนใดของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๓๘ การพนสภาพนักศึกษา  นักศึกษาจะพนสภาพนักศึกษาตามหลักเกณฑตอไปนี้ 

๓๘.๑ ตาย 

๓๘.๒ ลาออก 

๓๘.๓ ตกออก 

๓๘.๔ ถูกสั่งใหพนสภาพนักศึกษาตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

๓๘.๕ ขาดคุณสมบัติการเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๓๘.๖ เรียนสําเร็จตามหลักสูตร และไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจากสภา

มหาวิทยาลัยโดยใหถือวาวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาหรืออนุปรญิญาเปน

วันพนสภาพนักศึกษา เวนแตกรณีที่เปนนักศึกษาในหลักสูตรเพื่อขออนุมัติสอง

ปรญิญาใหถือวันพนสภาพนักศึกษาในวันที่อนุมัติปริญญาที่สอง 

๓๘.๗ ไมลงทะเบียนเรียนใหเสร็จสิ้นภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาค

การศึกษา โดยมิไดลาพักการศึกษาตามระเบียบ 

๓๘.๘ ไมชําระคาธรรมเนียมเพ่ือข้ึนหรือตอทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนดในแตละภาคการศึกษา ยกเวนในกรณีเหตุสุด วิสัยที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควร 

๓๘.๙ ศึกษาในมหาวิทยาลัยเกินจํานวนสองเทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวใน

หลักสูตร ทั้งนี้   ใหนับรวมระยะเวลาที่ลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา

ดวย 

๓๘.๑๐ ปลอมแปลงลายมือชื่อผูปกครอง หรือลายมือชื่อบุคคลอ่ืน เพ่ือใชเปนหลักฐานเท็จ

ตอมหาวิทยาลัยตามขอ ๑๐.๓  แหงระเบียบน้ี 
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๓๘.๑๑ ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตความผิดลหุโทษ หรือความผิดที่ได

กระทําโดยประมาท 

๓๘.๑๒ โอนไปเปนนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศกึษาอื่น 

๓๘.๑๓ อ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอ ๓๙ การคืนสภาพนักศึกษา 

๓๙.๑ นักศึกษาท่ีพนสภาพนักศึกษาอันเนื่องจากสาเหตุตอไปนี้ อาจขอคืนสภาพ

นักศึกษาได  

๓๙.๑.๑ พนสภาพตามขอ ๓๘.๒ ขอ ๓๘.๗ ขอ ๓๘.๘ และขอ ๓๘.๑๓ หรือ 

๓๙.๑.๒ พนสภาพเนื่องจากไดรับการประเมินใหไดอักษร I และถูกประเมินให

ตกออกโดยยังไมไดแกผลการประเมินอักษร I 

๓๙.๒ หลักเกณฑและวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษา ใหออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 

 

 

หมวด ๑๒ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ ๔๐ นักศึกษาที่กระทําผิด หรือฝาฝนระเบียบนี้ ตองรับโทษทางวิชาการตามที่ระบุไวในขอ ๔๑ 

แห ง ระ เบียบนี้  และตอ งถู กพิ จ ารณาลง โทษทาง วินั ยตามที่ ระบุ ไ ว ในข อ บั ง คับ

มหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยวินัยนักศึกษา   อีกโสดหนึ่งดวย 

ขอ ๔๑ โทษทางวิชาการ มี ๔ สถาน ดังนี้ 

๔๑.๑ ปรับตกในรายวิชาที่เปนกรณสีาเหตุของการกระทําผิดหรือการฝาฝนระเบียบนี้ เชน 

ทุจรติในการสอบและกรณทีี่เปนไปตามขอ ๒๔.๑.๔ 

๔๑.๒ ปรบัตกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของรายวิชาที่สอบมาแลวสําหรับภาคการศกึษานั้น โดย

นับยอนหลังตามลําดับรายวิชาที่สอบ 

๔๑.๓ ปรบัตกในทุกรายวิชาที่เขาสอบแลวสําหรบัภาคการศึกษานั้น 

๔๑.๔ ปรบัตกในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนสําหรับภาคการศกึษานั้น 

ขอ ๔๒ การดําเนินการเมื่อมีการกระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบน้ี 

๔๒.๑ ใหผูที่ตรวจพบวานักศึกษากระทําผิดหรือฝาฝนระเบียบน้ี รวบรวมหลักฐาน

ขอเท็จจริงตางๆ  รายงานเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาและ

เสนอโทษ 
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๔๒.๒ ใหคณะเสนอผลการพิจารณาโทษตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมอีกขั้น

หนึ่ง โดยใหโอกาสนักศึกษาไดชี้แจงขอเท็จจริง ท้ังนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจาก

วันสุดทายของการสงผลการเรียนตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

๔๒.๓ ใหสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการบันทึกประวัติการลงโทษ และแจงใหคณะท่ี

นักศึกษาผูนั้นสังกัดและผูปกครองของนักศึกษาผูนั้นทราบเปนลายลักษณอักษร 

ขอ ๔๓ นักศึกษาที่ถูกสั่งลงโทษตามระเบียบนี้ หรือไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตามขอ ๓๐ 

อาจอุทธรณได  ตามหลักเกณฑดังนี้ 

๔๓.๑ ใหนักศึกษาผูนั้นมีสิทธิ์อุทธรณตออธิการบดีภายในกําหนด ๓๐ วัน นับแตวันทราบ

คําสั่งลงโทษ 

๔๓.๒ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของผูอุทธรณ 

๔๓.๓ การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหอุทธรณไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนคนอื่น

หรอืมอบหมายใหคนอ่ืนอุทธรณแทนไมได 

๔๓.๔ การปฏิบัติเก่ียวกับการอุทธรณโทษทางวิชาการ ใหออกเปนประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

ขอ ๔๔ ใหอธิการบดีมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัย มีคําสั่งเพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกโทษ ตามควรแกกรณี โดย

ความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี 

กรณีการอุทธรณการไมไดรับอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา ใหอธิการบดีเสนอ

ความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือวินิจฉัย   

คําวินิจฉัยของอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง และของสภามหาวิทยาลัยตามวรรคสองให

ถือเปนที่สุด แลวแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือใหผูอุทธรณทราบภายใน ๑๕ วัน 

             

หมวด ๑๓ 

การจัดการศึกษาและการวัดผลสําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 

 คณะแพทยศาสตร ไดจัดการศึกษาแตกตางจากคณะอื่นๆ โดยเฉพาะการศึกษาในชั้นคลินิก

เนื่องจากมีการเรียนภาคทฤษฎีควบคูกับการฝกปฏิบัติทางคลินิก จึงกําหนดการจัดการศึกษาและการวัดผล

สําหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ในสวนที่แตกตางจากคณะอื่นๆ ดังนี้ 

ขอ ๔๕ การจัดการศึกษาตลอดป การกําหนดระยะเวลาและภาคการศึกษา ใหเปนไปตามประกาศ

ของมหาวิทยาลัย 
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ขอ ๔๖ การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและถอนรายวิชา การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การ

สอบแกตัว   การขึ้นชั้นเรียน การเรียนซ้ําชั้น การตกออก และการสอบเพื่อปริญญาแพทยศาสตร

บัณฑิต ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย     

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๔๗ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน กอนปการศึกษา 

๒๕๕๖ ใหใชระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  

และประกาศหรือแนวปฏิบัติ  ที่เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษา

ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา  

ขอ ๔๘ ระเบียบ หรือประกาศใดท่ีใชขอความ “ภาคการศกึษาฤดูรอน” ใหถือเปน “ภาคการศึกษาพิเศษ” 

ตามระเบียบนี ้

       ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๒    พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 

   พลตํารวจเอก       

(เภา สารสิน) 

นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน  
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เอกสารแนบทายหมายเลข 5 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 766/2549) 

เรื่อง 

การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี 

จากการศึกษาในระบบ
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่  766 / 2549) 

เรื่อง   การเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

.................................................... 

 เพื่ อ เ ป นการ เป ด โอกาสทางการ ศึกษาแก นั ก ศึ กษาที่ ส อบคั ด เลื อก เ ข า ศึกษาต อ ใ น

มหาวิทยาลยัขอนแกนสามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้น ๆ   และผานการวัดและ

ประเมินผลตามเกณฑของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ  มาเปนสวนหนึ่งของจํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน     อีกทั้งเพ่ือเปนการปฏิบัติใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ      

พ.ศ.2542  มาตรา 15    ที่กําหนดใหมีการ  เทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ  การศึกษานอก

ระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  และ  เพ่ือปริวรรตใหเปนไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย    เรื่อง  

หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  พ.ศ.2545   ประกอบกับมีการ

เปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับนักศึกษาใหมเปนระบบเหมาจาย 

 ฉะน้ันอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน  

พ.ศ.2541 ประกอบกับขอ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.

2548 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมครั้งท่ี 7/2549  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 

2549 มหาวิทยาลัยขอนแกน จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของ

รายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไวดงันี้ 

 ขอ 1  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 766/2549)  เร่ือง การเทียบ

โอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 

 ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตปการศึกษา 2549  เปนตนไป 

 ขอ 3  ใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 143/2543) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชา   

ลงวันที่  10  พฤษภาคม  2543  และ  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 377/2546) เรื่อง การเทียบ

โอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันท่ี วันที่ 21 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2546 และ ใหใชประกาศน้ีแทน 

 ขอ 4  ในประกาศน้ี 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

“คณะ” หมายถึง คณะตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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“สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึง   สํานักทะเบียนและประมวลผล (สํานัก 

บริหารและพัฒนาวิชาการ) ตามประกาศ

สภามหาวิทยาลัยขอนแกน  (ฉบับที่   

3/2548)   

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาท่ีศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาตาง ๆ ที่เปดสอนในระดับปริญญาตร

และเปนไปตามหลักสูตรของคณะนั้น ๆ 

 ขอ.5. นักศึกษาผูมีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาตองเปนนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน    และเคยเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแกนหรือของสถาบันการศึกษาอ่ืน

ระดับอุดมศึกษา  หรือเทียบเทาในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานของรัฐท่ี

มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง 

 ขอ 6  กําหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศกึษาที่ประสงคจะขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา จะตองย่ืนคํา

รอง ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน  15  วัน นับถัดจากวันเปดภาคการศึกษาแรกท่ีเขา

ศึกษา  และสามารถย่ืนคํารองไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ท่ีงานบริการการศึกษาของ

คณะ ท่ีนักศึกษาสังกัด โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา  รายละเอียดของรายวิชา  

และเคาโครงรายวิชาเพ่ือระกอบ   การพิจารณาดวย  ยกเวน ผูขอเทียบโอนท่ีเคย

ศึกษาในมหาวิทยาลั ยขอนแกน   ขอเทียบโอนรายวิชาในหลัก สูต รของ

มหาวิทยาลยัขอนแกน   ใหแนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเทานั้น 

6.2 ใหคณะท่ีนักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

ของนักศึกษาใหแลวเสร็จภายใน  20 วันนับถัดจากวันสุดทายของกําหนดวันย่ืน   

คํารอง และเปนผูสงผลการพิจารณาที่ไดรับอนุมัติจากอธิการบดีให สํานักบริหาร

และพัฒนาวิชาการ 

ขอ 7  เกณฑการพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา   และข้ันตอนการ

ตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑการพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา 

7.1.1 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเทา ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของ

รัฐที่มีอํานาจ ตามกฎหมายรับรอง 

7.1.2 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสาม

ในส่ีของรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีขอเทียบ 
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7.1.3 เปนรายวิชาหรือกลุมรายวิชาท่ีสอบไลไดไม ตํ่ากวาระดับคะแนน

ตัวอักษร  C หรือแตมระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเทา และหรือ 

เปนไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรของสาขาวิชาน้ันกําหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกินสาม

ในส่ีของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุมรายวิชาที่ไดรับอนุมัติ ใหเ ทียบโอนไดจากตาง

สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไมนํามาคํานวณแตมระดับคะแนน

เฉล่ียสะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาจะตองใชเวลาศึกษาท่ี

เหลืออยู ตามหลกัสูตรของมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม  จะเทียบโอนนักศึกษาเขา

ศึกษาได ไมเกินกวาช้ันปและภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมี

นักศกึษาเรียนอยู ตามหลกัสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบแลว 

7.1.8 เกณฑอ่ืนท่ีคณะเจาของรายวิชาเปนผู กําหนดขึ้นและจัดทําเปน

ประกาศ ซึ่งตองไมขัดหรือแยงกับประกาศฉบับนี้ 

7.1.9 เกณฑนี้ใหใชกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

7.2  ข้ันตอนการตรวจสอบรายวิชาท่ีขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเปนผูสงรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบ

โอนนั้นสังกัด  เพ่ือพิจารณาวารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได 

7.2.2 คณะกรรมการประจําคณะท่ีนักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตามขอ 7.2.1 

เพ่ือพิจารณาการรบัเทียบโอน   ทั้งน้ีใหเปนไปตามเกณฑ  ขอ 7.1 หาก

เห็นชอบใหนําเสนอขออนุมัติตออธิการบดี 

ขอ 8  คาใชจายและการชําระเงินคาใชจายในการขอเทียบโอนรายวิชาและคาคะแนนของรายวิชา

ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขอ  9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอนรายวิชาไดแลวนั้น ให

สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชาน้ัน 

            นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอ่ืนเพ่ิมเติมในภาคการศึกษานั้น ๆ ได  ทั้งน้ีจํานวน

หนวยกิต ที่ลงทะเบียนเรียนได  ตองเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย    

 ขอ 10  ใหอธิการบดเีปนผูรักษาการตามประกาศนี้  โดยใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหา 

ตามประกาศน้ี  การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด 
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  ประกาศ     ณ   วันท่ี     19    มิถุนายน  พ.ศ. 2549 

 

  

  (ลงชื่อ)           กุลธิดา  ทวมสุข 

(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

        รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 6 

ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย  

การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541
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ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน 

วาดวย การลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2541 

----------------------- 

 เพ่ือเปนการสงเสริมคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาในระดับอุดมศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยใน

การผลิตบัณฑิต โดยการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยังเปนการสงเสริมบรรยากาศทาง

วิชาการในการสรางประสบการณทางวิชาการ และสังคมแกนักศึกาในการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

ซึ่งกันและกัน 

 ดังน้ันเพ่ือใหการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย ดาํเนินไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 16(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 ประกอบดวยมติสภา

มหาวิทยาลยัขอนแกน ครั้งท่ี 6/2541 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2541 จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ 1  ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการลงทะเบียบเรียนขาม 

                    มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541” 

 ขอ 2  ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตปการศึกษา 2541 เปนตนไป 

 ขอ 3  ในระเบียบนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”       หมายถึง   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

             เกษตรศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 

             มหาวิทยาลยัเชียงใหม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

             มหาวิทยาลยัมหิดล   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

             มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร   และรวมถึง 

              มหาวิทยาลยัและ/หรือสถาบันอื่นท่ีมีขอตกลง 

             รวมกันเพื่อใหมีการลงทะเบียนเรียนขาม 

             มหาวิทยาลยั 

 “การลงทะเบียนเรียน”  หมายถึง   การลงทะเบียนเรียนในรายวิชางๆ และสอบผาน 

 “ขามมหาวิทยาลัย”      หมายถึง   ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย/สถาบันแหงหนึ่ง 

              และนําจํานวนหนวยกิตไปเปนสวนหนึ่งของ 

              จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรของมหาวิทยาลยั/ 

              สถาบันที่นักศึกษาสังกัด 
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 “นักศึกษา”         หมายถึง   นิสิตและ/หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ขอ 4  คณุสมบัติของผูลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแต

ละแหงจะเปนผูกําหนดข้ึน 

 ขอ 5  วิธีการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

5.1 นักศึกษามหาวิทยาลัยอ่ืนที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนให

ปฏิบัตดัิงน้ี 

5.1.1 นักศึกษาท่ีประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยในรายวิชาใดตองย่ืน

ความจํานงผานมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาน้ันสังกัดอยูและไดรับอนุมัติจาก

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัยขอนแกนเปนเวลาไมนอย

กวา 2 เดือนกอน 

วันลงทะเบียนวิชาเรียนประจําภาคการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนกําหนด 

5.1.2 มหาวิทยาลยัขอนแกนจะแจงผลการพิจารณาใหผูสมัครทราบกอน 

5.1.3 กําหนดการลงทะเบียนวิชาเรียน 

5.1.4 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาจะตอง

ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ  ของ

มหาวิทยาลัยใหเสร็จสิ้นตามวัน เวลา และสถานท่ี ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน

กําหนดจึงจะถือวาการลงทะเบียนนั้นสมบูรณ 

5.2 กรณีนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย

ใหปฏิบัติตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 

ขอ 6  การถอนรายวิชาใดก็ดี การประเมินผลการศึกษาก็ดี และการใหใบรับรองผลการศึกษาก็ดี 

ใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยนั้นๆ กําหนด 

ขอ 7  ภายใตแหงระเบียบน้ีมหาวิทยาลัยอาจจะประกาศงดการเรียนการสอนวิชาใดวิชาหรือจํากัด

จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งได 

ขอ 8  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศคําสั่งหรือขอปฏิบัติ

ใดๆ ซึ่งไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ได 

 

 ประกาศ ณ วันที่  26  สงิหาคม  พ.ศ.2541 

 

 

 

                                                                (ลงช่ือ)     พล.ต.อ.เภา   สารสิน 

                                                                                  (เภา   สารสนิ) 

                                                                      นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 7 

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่ 1072/2550) 

เรื่อง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ

ระดับปริญญาตร ี
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ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน 

(ฉบับที่ 1072/2550)  

เร่ือง แนวปฏิบัติการขออุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

 

เพื่อใหการพิจารณาการขออุทธรณโทษของนักศึกษาท่ีถูกสั่งลงโทษทางวิชาการเนื่องจากฝา

ฝนระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 12 บทกําหนดโทษ 

ขอ 41 และขอ 42 และระเบียบของมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการสอบประจําภาคการศึกษาของ

นักศกึษา พ.ศ. 2547 เปนไปดวยความเรียบรอยและมีบรรทัดบานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความมาตรา 20 และ มาตรา 23(1) แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2541 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย ใน

คราวประชุมครั้งที่ 3/2550 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2550 จึงประกาศกําหนดแนวปฏิบัติการอุทธรณและการ

พิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตร ีไวดังน้ี 

ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับที่   /2550) เรื่อง แนว

ปฏิบัตกิารอุทธรณและการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี” 

ขอ 2 ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ขอ 3 ในประกาศน้ี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 “คณะ” หมายถึง คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต ที่นักศึกษา

ระดับปริญญาตรีท่ีถูกสั่งลงโทษสังกัด

อยู 

 “นักศกึษา” หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีถูกส่ัง

ลงโทษทางวิชาการ 

 “การลงโทษทางวิชาการ” หมายถึง กา รที่ นั กศึ กษ าถู ก ส่ั ง ลงท า ท า ง

วิชาการเนื่องจากฝาฝนระเบียบของ

มหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวของ เชน ทุจริตใน

การสอบ คัดลอกผลงานทางวิชาการ 

ลงทะเ บียนเรี ยน ผิด เงื่ อน ไขของ
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รายวิชา มีเวลาเรียน/หรือเวลาสอบ

ซ้ําซอนกัน เปนตน 

 “การอุทธรณ” หมายถึง ก า ร ท่ี นั ก ศึ ก ษ า ย่ื น เ ร่ื อ ง ต อ

มหาวิทยาลัยเปนลายลักษณอักษร 

เพื่อขอใหพิ จารณาทบทวนคํ า ส่ั ง

ลงโทษ เนื่องจากเห็นวาไมไดรับความ

เปนธรรม หรือไมเห็นดวยกับคําสั่ ง

ลงโทษ 

ขอ 4 ผูมีสิทธ์ิอุทธรณตามประกาศน้ี ตองเปนนักศึกษาที่ถูกส่ังลงโทษทางวิชาการ โดยคําสั่ง

ของคณะหรือมหาวิทยาลัย 

ขอ5 การอุทธรณคําสั่งลงโทษใหทําเปนหนังสือลงลายมมือช่ือของผู อุทธรณ เสนอตอ

อธิการบดี โดยย่ืนท่ีสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการภายใน 30 วัน นับแตวันทราบ

คําส่ังลงโทษ 

ขอ 6 นักศึกษาสามารถอุทธรณคําสั่งลงโทษไดสําหรับตนเองเทานั้น จะอุทธรณแทนผูอ่ืน

หรือมอบหมายใหผูอ่ืนอุทธรณแทนมิได 

ขอ 7 ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการชุดหนึ่ง เพ่ือ

พิจารณาเปนการเฉพาะราย ประกอบดวย 

1. รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

หรือผูที่ไดรบัมอบหมาย 

เปนประธานกรรมการ 

2. ผูอํานวยการสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ เปนรองประธานกรรมการ 

3. รองคณบดีฝายวิชาการ (หรือที่เรียกช่ือเปนอยางอ่ืน) เปนกรรมการ 

จากคณะท่ีไมเก่ียวของกับการอุทธรณ อีก 2 คน  

4. นิติกรที่อธิการบดีมอบหมาย 1 คน เปนกรรมการ 

5. รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 

สาํนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

ทั้งน้ีอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการไดอีก 1 คน 

เปนกรรมการและเลขนุการ 

ขอ 8 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ ประชุม พิจารณาอุทธรณ จากผล

การสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนที่ดําเนินการโดยคณะ เอกสาร หลักฐาน หรือ่ืนๆ ตาม

เห็นสมควร และอาจเชิญบุคคลที่เก่ียวของใหขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม

ได 

ขอ 9 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโทษทางวิชาการ ทํารายงานสรุปผลการพิจารณา

อุทธรณเสนอตออธิการบดีภายใน 45 วัน นับจากวันรับการอุทธรณ กรณีมีเหตุความ
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จําเปนใหสามารถขออนุมัติขยายระยะเวลาการดําเนินการตามประกาศนี้ได ท้ังนี้ครั้ง

ละไมเกิน 60 วัน 

ขอ 10 อธิการบดีโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดี มีอํานาจพิจารณา วินิจฉัย มีคําสั่ง

เพิ่มโทษ ลดโทษ หรือยกอุทธรณ ตามควรแกกรณี แลวแจงคําวินิจฉัยเปนลายลักษณ

อักษรใหผูอุทธรณทราบภายใน 15 วัน 

ขอ 11 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามประกาศนี้ โดยใหมีอํานาจการวินิจฉัยปญหา การ

ปฏิบัตติามประกาศน้ี และใหถือคาํวินิจฉัยของอธิการบดีเปนที่ส้ินสุด 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2546 

                                                                                 

 

                                                                   (รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข) 

                                                              รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

                                                          ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 8 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน  

และหลักเกณฑการประเมินประจําป 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และหลักเกณฑการประเมินประจําป 

ตัวบงชี้และเปาหมาย 

ปการศึกษา 

ปท่ี 

1 

ปท่ี 

2 

ปที่ 

3 

ปที่ 

4 

ปที่ 

5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดการสอนใรแตละภาคการศึกษาให

ครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้น

ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกวิชา 

√ √ √ √ √ 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลัง

ส้ินปการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป

การศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7.มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

 √ √ √ √ 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคนไดรับการปฐมนเิทศหรือใหคําแนะนําดานการจัดการ

เรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่ง

คร้ัง 
√ √ √ √ √ 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีผลตอคุณภาพหลักสูตร

เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม5.0 

   √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีผลตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

รวมตัวบงช้ี (ขอ) ในแตละป 9 10 10 11 12 

ตัวบงชี้บังคับ (ขอท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบงชี้ท่ีตองผานรวม (ขอ) 9 10 10 11 12 

 

เกณฑประเมิน: หลักสูตรไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตองผานเกณฑการประเมินดังน้ี ตัวบงช้ีบังคับ (ตัวบงชี้ 1-5) มีผล

การดําเนินการบรรลุตามเปาหมาย และจํานวนตัวบงชี้ท่ีมีลการดําเนินการบรรลุเปาหมาย ไมนอยกวา 80% ของตัวบงช้ีรวม โดย

พิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป  
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เอกสารแนบทายหมายเลข 9 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจ 

ของผูมีสวนไดสวนเสีย (กรณีหลักสูตรปรับปรงุ) 
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

 

1. ผลการประเมินจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ  
ตัวบงช้ี ระดับคณุภาพ 

ลําดับที่ รายการ 
มากท่ีสุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปานกลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอยที่สุด 

(1) 

ไมทราบ/ 

ไมมี

ความเห็น 

1 ดานโครงสรางหลักสูตร √      

2 ดานอาคารและสถานท่ี √      

3 ดานอุปกรณการเรียนการสอน √      

4 วิธีการสอน √      

5 กิจกรรมนอกหลักสูตร  √     

6 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค 
√     

 

7 จริยธรรมของบัณฑิต √      

รวมคะแนน 34 

 

จุดเดนของหลักสูตร 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

มีเน้ือหาท่ีครอบคลุมในแตละรายวิชา ผูสําเร็จการศึกษา

สามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพไดเปน

อยางดีในหลายลักษณะธุรกิจของผูวาจาง นอกจากนี้ยัง

ทําใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถคนควาศึกษาตอเนื่อง

เพ่ิมเตมิไดเปนอยางดีหลักสูตรไดจัดทําข้ึนอยางสมบูรณ

โดยมีการผสมผสานการเรียนภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ

ในหองปฏิบัติการไดอยางเหมาะสม 

รับทราบ 

 

จุดดอยของหลักสูตร 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

ยังไมพบจุดออนของหลักสูตร รับทราบ 
 

 

 

2. ผลการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เก่ียวของ 
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จุดเดนของหลักสูตร 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

การมุ ง เ น น ให บัณฑิ ตมี ความสามารถในการ ใช

ภาษาอังกฤษทั้งกิจกรรมในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 

ซึ่งสอดคลองกับตลาดแรงงานในอนาคตเปนอยางย่ิง 

รับทราบ 

 

จุดดอยของหลักสูตร 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

ยังไมพบจุดออนของหลักสูตร รับทราบ 

 

3. ผลการประเมินจากผูใชบัณฑิต 

จุดเดนของนักศึกษา/บัณฑิต ท่ีกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสูตร 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

นักศึกษามีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรและสารสนเทศ ในการทํางาน สงผลใหการ

ทํางานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน 

รับทราบ 

นักศึกษาสามารถทํางานรวมกับทุกฝายไดเปนอยางดี

และเกิดผลประโยชนสูงสุดตอบริษัท 

รับทราบ 

 

จุดดอยของนักศึกษา/บัณฑติ ท่ีกําลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสูตร 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

นักศึกษายังขาดความมั่นใจในการคิดและตัดสินใจเพ่ือ

วิเคราะหและแกไขปญหา เน่ืองดวยอาจจะยังไมเคย

ปฏิบัติงานจริงทําใหไมกลาตัดสินใจเพ่ือเปลี่ยนแปลงการ

ทํางานใหมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

ทางหลักสูตรไดมุงเนน ใหนักศึกษาไดใช

ประสบการณจริงจากรายวิชาฝกงานและสห

กิจศึกษา จึงคาดวานาจะลดจุดดอยในขอนี้ได 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

1. ควรจัดทําแบบสอบถามผูใชบัณฑิตท่ีเปนธุรกิจภาคเอกชนถึงลักษณะบัณฑิตท่ีตองการ จะได

นํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสตูรในคราวตอๆ ไป 

2. ควรใหนักศึกษาเรียนรูและลงมือปฏิบัติการบริหารงานกอสรางควบคูกันไป โดยจะทําให

สามารถทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการทํางานเพ่ือท่ีจะไดปรับนําไปใชใหเกิดประโยชน

สงูสุดตอไป 
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3. อาจมุงเนนเร่ืองนวัตกรรมในงานวิศวกรรมโยธา เพ่ือใหบัณฑิตมีทางเลือกในอนาคตในการ

ประกอบอาชีพตอไป 

 

4. ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ 

 

ขอคิดเห็นหรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะจากผู

ประเมินอิสระ 

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็น

หรือสาระท่ีไดรับการเสนอแนะ 

1. ควรจัดทําแบบสอบถามผูใชบัณฑติท่ีเปน

ธุรกิจภาคเอกชนถึงลักษณะบัณฑิตที่ตองการ 

จะไดนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร

ในคราวตอๆ ไป 

ฝายประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร ได

จัดทําในลักษณะของภาพรวมท้ังคณะฯ โดยสํารวจ

จากกลุมบัณฑิตท่ีจบการศึกษา ในแตละปการศึกษา 

2. ควรใหนักศึกษาเรียนรูและลงมือปฏิบัติการ

บริหารงานกอสรางควบคูกันไป โดยจะทําให

สามารถทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการ

ทํางานเ พ่ื อ ท่ี จะ ได ป รับนํ า ไป ใช ใ ห เ กิ ด

ประโยชนสูงสุดตอไป 

- ทางหลักสูตรไดใหนักศึกษาเรียนรูและลงมือ

ปฏิบัติการจากประสบการณจรึง ในวิชา 191399   

PRACTICAL TRAINING และวิชา 191495 

COOPERATIVE EDUCATION IN CIVIL 

ENGINEERING 

- เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาบรรยายเพ่ือ

แลกเปลี่ยนประสบการณ 

- จัดโครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เชน เขาศึกษา

ดูงานอุโมงคและสถานีรถไฟฟาใตดิน สวนสญัญา 1 

ของโครงการรถไฟฟาสายสีนํ้าเงินสวนตอขยาย 

3. อาจมุงเนนเรื่องนวัตกรรมในงานวิศวกรรม

โยธา เพ่ือใหบัณฑิตมีทางเลือกในอนาคตใน

การประกอบอาชีพตอไป 

- เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาบรรยายเก่ียวกับ

นวัตกรรมใหมๆ  

 

 

การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร  

 ผูทรงคุณวุฒิไดใหคําแนะนําในการปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร โดยเนนใหนักศึกษาเรียนรูและลงมือ

ปฏิบัติการบริหารงานกอสรางควบคูกันไป และใหมุงเนนในเรื่องนวัตกรรมของงานวิศวกรรมโยธา เพื่อให

บัณฑิตมีทางเลือกในอนาคตในการประกอบอาชีพตอไป และสําหรับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพ่ึงประสงค

ผูทรงคุณวุฒิไดแนะนําใหสอบถามไปทางภาคเอกชนถึงลักษณะบัณฑิตที่ตองการ เพื่อจะไดนํามาใชเปน

ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรในคราวตอไป 



มคอ.2 

- 176 - 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลว เห็นวา ในปจจุบันทางหลักสูตรฯ ไดมีกิจกรรมพัฒนา

ดังกลาวมาโดยตอเนื่อง ทั้งผานโครงการพัฒนานักศึกษาตางๆ การจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา เชน 

รายวิชา 191399 PRACTICAL TRAINING และรายวิชา 191495 COOPERATIVE EDUCATION IN CIVIL 

ENGINEERING ซ่ึงจะทําใหนักศึกษาสามารถทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการทํางานเพื่อที่จะไดปรับ

นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป อีกทั้งในทุกปการศึกษา ฝายประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร 

ไดจัดทําแบบสอบถามผูใชบัณฑิตที่เปนธุรกิจภาคเอกชนถึงลักษณะบัณฑิตที่ตองการ โดยสํารวจจากกลุม

บัณฑิตท่ีจบการศึกษา เพ่ือจะไดนํามาใชเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร สําหรับการดําเนินการในป

การศึกษาตอไป ทางหลักสูตรฯ ก็จะสงเสริมการพัฒนาทักษะแกนักศึกษาอยางสม่ําเสมอเชนเดิม ส่ิงหนึ่งท่ี

จําเปนในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯและคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรฯ คือการพัฒนาคณาจารยและ

บุคลากรใหมีความรูและความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ ท่ีทันสมัย สามารถทํางานบริการวิชาการได

หลากหลาย ซ่ึงจะทําใหคณาจารยสามารถถายทอดประสบการณและเพิ่มพูนความรูใหมๆ เพ่ือผลิตบัณฑิต

คุณภาพตอไป 
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เอกสารแนบทายหมายเลข 10 
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ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2556) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

แผนการศึกษาปกติ 147 หนวยกิต แผนการศึกษาปกติ 147 หนวยกิต - คงเดิม 

2. โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

ตามแผนการศึกษา 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 

1.1 กลุมวิชาการสื่อสารและการเรียนรูดวยตัวเอง 12 

1.2 กลุมวิชาการคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวพิากษ 12 

1.3 กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวิตในสังคม 6 

1.4 กลุมวิชาวัฒนธรรมและภมูิปญญา 3 

1.5 กลุมวิชาความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภิวัตน 3 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 
111 

ฝกงาน สหกิจศึกษา 

2.1 วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร 31 31 

2.2 วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 15 15 

2.3 วชิาวิชาชีพ 55 52 

2.4 วชิาวิชาชีพเลือกเรียน 9 6 

2.5 วชิาวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา 0 6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 – 9 
 

2. โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

ตามแผนการศึกษา 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 

1.1 กลุมวิชาภาษา  12 

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร 12 

1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร 6 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 
111 

ฝกงาน สหกิจศึกษา 

2.1 กลุมวิชาพ้ืนฐาน 34 34 

2.2 กลุมวิชาบังคับ 68 71 

2.2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 17 17 

2.2.2 วิชาชีพวิศวกรรมโยธา 51 48 

2.2.3 วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา   

2.2.3.1 วิชาฝกงาน (ไมนับหนวยกิต) 1 - 

2.2.3.2 วิชาสหกิจศึกษา - 6 

2.3 กลุมวิชาเลือก 9 6 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 – 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เพิ่มจํานวนหนวยกิต 

-เพิ่มจํานวนหนวยกิต 

-เพิ่มจํานวนหนวยกิต 

-ลดจํานวนหนวยกิต 

 

-เพิ่มจํานวนหนวยกิต (Audit) 

-คงเดิม 

-คงเดิม 

-คงเดิม 
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3. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  3. รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

1) กลุมวิชาการส่ือสารและการเรียนรูดวยตัวเอง   12 หนวยกิต 1) กลุมวิชาภาษา     12 หนวยกิต - เปลี่ยนชื่อกลุมวิชา 

000 101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 000 101 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1 3(3-0-6) 000 102 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3(3-0-6) 000 103 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) - เปลี่ยนชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา 

   000 104 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) - รายวชิาเปดใหม 

050 109 ภาษาอังกฤษสําหรับการส่ือสารในวิชาชีพ 3(3-0-6)    - ตัดรายวชิา 

000 160 คอมพิวเตอรพื้นฐานและเทคโนโลยสีารสนเทศ -    - ยายไปกลุมวชิามนุษย-สังคม 

2) กลุมวิชาการคิดเชิงวิเคราะหและเชิงวิพากษ       6 หนวยกิต    2) กลุมวิชามนุษยศาสตร-สังคมศาสตร    12 หนวยกิต - เปลี่ยนช่ือกลุมวิชา และเพิ่มจํานวนหนวยกิต 

   000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6) - ยายมาจากกลุมวิชาความรอบรูและการปรับตัวใน

ยุคโลกาภิวัตน 

   000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6) - ปรับปรุงเน้ือหา และยายมาจากกลุมวิชา

วัฒนธรรมและภมิูปญญา 

   000 160 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศขั้น

พื้นฐาน 

3 - ยายมาจากกลุมวิชาการสื่อสารและการเรียนรู

ดวยตัวเอง  และเพ่ิมหนวยกิต 

000 168 การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา 3(3-0-6)   3(3-0-6) - ตัดรายวิชา 

   EN001100 การพัฒนาทักษะการเรียนรู 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสจาก 190 110 ปรับปรุงเนื้อหา เพ่ิม

จํานวนหนวยกิต  และยายมาจากกลุมวิชาคุณธรรม 

จริยธรรม คุณคาของชีวิตในสังคม 

   EN003102 การเตรียมความพรอมในการทํางานและการ

พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสจาก 190 400 ปรับปรุงเนื้อหา เพ่ิม

จํานวนหนวยกิต และยายมาจากกลุมวิชาคุณธรรม 

จริยธรรม คุณคาของชีวิตในสังคม 
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195 111 การสื่อสารดวยแบบ 3(2-3-5) 

  

 -เปลี่ยนรหัสเปน EN001203 ปรับปรุงชื่อวิชา 

เน้ือหา จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง และยาย

หมวดวิชาวิชาเฉพาะ 

3) กลุมวิชาคุณธรรม จริยธรรม คุณคาของชีวิตในสังคม 3 หนวยกิต 3) กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตร         6 หนวยกิต - เปลี่ยนชื่อกลุมวิชา และเพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

000 155 พันธะทางสังคมของพลเมือง 3(3-0-6)   3(3-0-6) - ตัดรายวิชา 

   000 175 การคิดเชิงสรางสรรคและการแกปญหา 3(3-0-6) - เพ่ิมรายวิชา 

   EN002101 การบมเพาะจิตวิญญาณผูประกอบการ 3(3-0-6) - เพ่ิมรายวิชา 

190 110 การพัฒนาทักษะการเรียนรู  2(2-0-4) 

  

 - เปลี่ยนรหัสเปน EN001100 ปรับปรุงเน้ือหา  

เพ่ิมจํานวนหนวยกิต  และยายไปกลุมวิชามนุษย-

สังคม 

190 410 การเตรียมความพรอมในการทํางานและพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง 

1(1-0-2)    - เปลี่ยนรหัสเปน EN003102 ปรับปรุงเน้ือหา เพ่ิม

จํานวนหนวยกิต และยายไปกลุมวิชามนุษย-สังคม 

    4) กลุมวิชาวัฒนธรรมและภมูิปญญา     

000 156 พหุวัฒนธรรม 3(3-0-6)    - ปรับปรุงเน้ือหา และยายไปกลุมวิชามนุษย-สังคม  

 

    5) กลุมวิชาความรอบรูและการปรับตัวในยุคโลกาภวิัตน    

000 145 ภาวะผูนําและการจัดการ 3(3-0-6)   - ยายไปกลุมวิชามนุษย-สังคม 

 

4. หมวดวิชาเฉพาะ                            ไมนอยกวา 110 หนวยกิต 4. หมวดวิชาเฉพาะ                                   ไมนอยกวา 111 หนวยกิต - เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

    1) กลุมพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร  31 หนวยกิต     1) กลุมวิชาพื้นฐาน                              34 หนวยกิต - เพ่ิมจํานวนหนวยกิต เปล่ียนชื่อกลุม 

191 100 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) EN001200 สถิตยศาสตร 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเน้ือหา 

194 100 การปฏบิัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-1) EN001201 การปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม 1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัสวิชาและช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง 
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   EN001202 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-6) - เปลี่ยนรหัสจาก 195 111 ปรับปรุงชื่อวิชา    

เน่ือหา ชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง และยายมาจาก

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

198 110 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) EN001203 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 3(3-0-6) - ปรับเปล่ียนรหัสวิชาและคําอธบิายรายวิชา 

312 105 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) SC201005 เคมีท่ัวไป 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

312 106 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-3-2) SC201006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1(0-2-1) - เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงชั่วโมงปฏิบัติและชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง 

314 126 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) SC401206 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

314 127 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

314 226 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

314 232 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) SC402302 สมการเชิงอนุพันธสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

315 111 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

315 112 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

315 181 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) SC501003 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 1 1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

315 182 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป 2 1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

 2) กลุมวิชาบังคับ                                          68 หรือ 71 หนวยกิต  

2) กลุมพื้นฐานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา   15 หนวยกิต 2.1) วิชาพ้ืนฐานวิชาชพีวิศวกรรมโยธา                    17 หนวยกิต - เพ่ิมจํานวนหนวยกิต 

194 270 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) EN002204 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 200 กําลังวสัดุ 1 3(3-0-6) EN112300 กําลังวัสดุ 1  3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 201 กําลังวสัดุ 2 2(2-0-4) EN112301 กําลังวัสดุ 2 2(2-0-4) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 202 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) EN112600 กลศาสตรของไหล 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 203 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล 1(0-3-1) EN112601 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล 1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัสวิชา และชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 
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   EN112400 การสํารวจ 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสจาก 191 240 และยายมาจากกลุม

วิชาชีพ 

   EN112401 ปฏิบัติการสํารวจ 1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัสจาก 191 241 ปรับปรุงเนื้อหา ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง และยายมาจากกลุมวิชาชีพ 

   EN113410 การสํารวจภาคสนาม 1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัสจาก 191 341 ปรับปรุงช่ัวโมงศึกษา

ดวยตนเอง และยายมาจากกลุมวิชาชีพ 

191 302 คณิตศาสตรประยุกตดานวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6)   3(3-0-6) - ตัดรายวิชา 

   3) กลุมวิชาชีพ    55 หนวยกิต 2.2) วิชาชีพวิศวกรรมโยธา   48 หรือ 51 หนวยกิต - ลดจํานวนหนวยกิต 

191 220 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) EN112200 ธรณีวิทยาวิศวกรรม 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 230 ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6) EN112302 ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 240 การสํารวจ 3(3-0-6)    - เปลี่ยนรหัสวิชาเปน EN112400 และยายไปกลุม

พ้ืนฐานวชิาชีพวิศวกรรมโยธา 

191 241 ปฏิบัติการสํารวจ 1(0-3-1)    - เปลี่ยนรหัสวิชาเปน EN112401 ปรับปรุงเน้ือหา 

ชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง และยายไปกลุม

พ้ืนฐานวชิาชีพวิศวกรรมโยธา 

191 320 ปฐพีกลศาสตร  3(3-0-6) EN113201 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส และปรับปรุงเน้ือหา 

191 321 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-1) EN113202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัส และช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง 

191 322 วิศวกรรมฐานราก 4(3-0-8) EN113203 วิศวกรรมฐานราก 4(3-3-8) - เปลี่ยนรหัส ปรับปรุงเนื้อหา และเพ่ิมชั่วโมง

ปฏิบัติ 

191 300 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 3(3-0-6) EN113320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 301 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1) EN113321 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัสวิชา และชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 

191 330 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) EN113303 การวิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 
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191 331 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(4-0-8) EN113304 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-8) - เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเน้ือหา และเพ่ิมชั่วโมง

ปฏิบัติ 

191 340 การสํารวจเสนทาง 3(3-0-6) EN113402 การสํารวจเสนทาง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับปรุงเนื้อหา 

191 341 การสํารวจภาคสนาม 1(0-3-1)    - เปลี่ยนรหัสวิชาเปน EN003102  ปรับปรุงชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง และยายไปกลุมพ้ืนฐาน

วิชาชีพวิศวกรรมโยธา 

191 350 วิศวกรรมการขนสง 3(3-0-6) EN113500 วิศวกรรมการขนสง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส และปรับปรุงเน้ือหา 

191 351 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) EN113501 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส และปรับปรุงเน้ือหา 

191 352 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 1(0-3-1) EN113502 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัส ปรับปรุงเนื้อหา และชั่วโมงศึกษา

ดวยตนเอง 

191 360 อุทกวิทยา 3(3-0-6) EN113602 อุทกวิทยา 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส 

191 361 วิศวกรรมชลศาสตร 3(3-0-6) EN113603 วิศวกรรมชลศาสตร 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส 

191 410 การบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) EN114101 การบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส และปรับปรุงเน้ือหา 

191 430 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 3(3-0-6) EN114305 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 4(3-3-8) - เปลี่ยนรหัส เพ่ิมจํานวนหนวยกิต ปรับปรุงเน้ือหา 

เพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติ และชั่วโมงศึกษาดวยตนเอง 

191 498 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโยธา 1(0-3-1) EN114998 การเตรียมโครงการวศิวกรรมโยธา 1(0-3-2) - เปลี่ยนรหัส และช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง 

191 499 โครงการวิศวกรรมโยธา 2(0-6-6) EN114999 โครงการวิศวกรรมโยธา 2(0-6-3) - เปลี่ยนรหัส และช่ัวโมงศึกษาดวยตนเอง 

 2.3) วิชาฝกงานและสหกิจศึกษา  1 หรือ 6 หนวยกิต - เพ่ิมจํานวนหนวยกิตรายวิชาฝกงาน 

   EN113796 การฝกงาน 1(0-3-1) - เปลี่ยนรหัสจาก 191 399 และเพ่ิมจํานวนหนวย

กิต 

   EN114785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา 6 หนวยกิต - เปลี่ยนรหัสวิชาจาก 191 495 
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   4) กลุมวิชาชีพเลือกเรียน                      ไมนอยกวา 6 – 9 หนวยกิต 3) กลุมวิชาเลือก                      ไมนอยกวา 6 หรือ 9 หนวยกิต  

191 310 วิศวกรรมในการกอสราง 3(3-0-6) EN113100 วิศวกรรมงานกอสราง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 324 ปฐพีพลศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) EN113204 ปฐพีพลศาสตรข้ันแนะนํา 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา และชื่อวิชา 

191 332 เทคโนโลยคีอนกรีตขั้นสูง 3(3-0-6) EN113312 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 342 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นแนะนํา 3(3-2-5) EN113403 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรขั้นแนะนํา 3(2-3-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับปรุงเน้ือหา และช่ัวโมงศึกษา

ดวยตนเอง 

191 343 เสนโครงแผนที่ 3(3-0-6) EN113404 เสนโครงแผนที ่ 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 353 การวางแผนการขนสงในเมือง 3(3-0-6) EN113503 การวางแผนการขนสงในเมือง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 354 วิศวกรรมการจราจร 3(3-0-6) EN113504 วิศวกรรมการจราจร 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 363 วิศวกรรมน้ําใตดิน 3(3-0-6) EN113604 วิศวกรรมน้ําใตดิน 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 411 การบริหารผลิตภาพงานกอสราง 3(3-0-6) EN114102 การบริหารผลิตภาพงานกอสราง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 412 การวางแผนและการกําหนดเวลางานกอสราง 3(3-0-6) EN114103 การวางแผนและการกําหนดเวลางานกอสราง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 413 การบริหารสัญญาและกฎหมายงานกอสราง 3(3-0-6) EN114104 การบริหารสัญญาและกฎหมายงานกอสราง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 414 การจัดการงานวิศวกรรม 3(3-0-6) EN114105 การจัดการงานวิศวกรรม 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 420 การปรับปรุงดิน 3(3-0-6) EN114205 การปรับปรุงดิน 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 421 ฐานรากเสาเข็ม 3(3-0-6) EN114206 ฐานรากเสาเข็ม 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 323 โครงสรางดิน 3(3-0-6) EN114207 โครงสรางดิน 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 431 การวิเคราะหโครงสรางขั้นสูง 3(3-0-6) EN114306 การวิเคราะหโครงสรางขั้นสูง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 432 การออกแบบโครงสรางเหล็กข้ันสูง 3(3-0-6) EN114307 การออกแบบโครงสรางเหล็กข้ันสูง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 433 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) EN114308 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 434 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6) EN114309 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส และปรับปรุงเน้ือหา 

191 435 การออกแบบสะพานคอนกรีต 3(3-0-6) EN114310 การออกแบบสะพานคอนกรีต 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 
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191 436 พลศาสตรโครงสราง 3(3-0-6) EN114311 พลศาสตรโครงสราง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 440 การสํารวจดวยภาพถาย 3(3-0-6) EN114405 การสํารวจดวยภาพถาย 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัส และปรับปรุงเน้ือหา 

191 450 ระบบการจัดการโลจิสติกสในการขนสง 3(3-0-6) EN114505 ระบบการจัดการโลจิสติกสในการขนสง 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 451 การออกแบบถนนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 3(3-0-6) EN114506 การออกแบบถนนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 452 การออกแบบถนนทางเรขาคณิต 3(3-0-6) EN114507 การออกแบบถนนทางเรขาคณิต 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 453 การออกแบบผิวจราจร 3(3-0-6) EN114508 การออกแบบผิวจราจร 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 454 แอสฟลตเทคโนโลยี 3(3-0-6) EN114509 เทคโนโลยแีอสฟลต 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 362 ชลศาสตรการไหลทางนํ้าเปด 3(3-0-6) EN114605 ชลศาสตรการไหลทางนํ้าเปด 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 480 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-5) EN114700 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 3(2-3-5) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 481 สถิติประยุกตสําหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) EN114701 สถิติประยุกตสําหรับวิศวกรโยธา 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

191 482 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) EN114774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 3(3-0-6) - เปลี่ยนรหัสวิชา 

   EN003300 วิศวกรรมระบบรางขั้นแนะนํา 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN003301 ความเสียดทานและการสึกหรอในงาน

วิศวกรรมระบบราง 

3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN003302 วิศวกรรมลอเลื่อน 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN003303 ระบบอาณัติสัญญาณและควบคุมรถไฟ 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN003304 การวางแผนและการจัดการขนสงระบบราง 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN003305 การบริหารโครงการระบบขนสงทางราง 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN003306 การออกแบบทางรถไฟ 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN003307 การบํารุงรักษาระบบรางข้ันแนะนํา 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN003308 ระบบไฟฟาสําหรับรถไฟ 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN003309 ระบบลากจูงรถไฟ 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 
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   EN004310 ระบบขับเคลื่อนรถไฟ 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   EN004311 การควบคุมและการปฏิบัติการเดินรถ 3(3-0-6) - รายวิชาเปดใหม 

   5) กลุมวิชาฝกงานและสหกิจศึกษา  0 หรือ 6 หนวยกิต  - เพ่ิมจํานวนหนวยกิตรายวิชาฝกงาน 

191 399 การฝกงาน 0 หนวยกิต    - เปลี่ยนรหัสเปน EN113796 และเพิ่มจํานวน

หนวยกิต ยายไปกลุมวิชาบังคับ 

191 495 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา 6 หนวยกิต    - เปลี่ยนรหัสวิชาเปน EN114785 ยายไปกลุมวิชา

บังคับ 

5. หมวดวิชาเลือกเสร ี                        6 – 9 หนวยกิต 5. หมวดวิชาเลือกเสร ี             6 – 9 หนวยกิต  

 นั ก ศึ ก ษ า ต อ ง เ ลื อ ก เ รี ย น ร า ย วิ ช า ใ ด  ๆ  ท่ี เ ป ด ส อ น ใ น

มหาวิทยาลั ยขอนแก น  หรื อสถ า บันที่ อุ ดมศึ กษ า อ่ืน  ตามปร ะกาศ

มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร อยางนอย 6 หนวย

กิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากนักศึกษาลงทะเบียนเกินจากที่กําหนดไวใหถือ

เปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 

 ให นักศึกษาลงทะเ บียนเ รียนรายวิชาเลือกเสรีที่ เป ดสอนใน

มหาวิทยาลัยขอนแกน หรือสถาบันการศึกษาอื่นหรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัย

ประกาศเพ่ิมเติมภายหลัง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต แตไมเกิน 9 หนวยกิต หากนักศึกษา

ลงทะเบียนเกินจากที่กําหนไวใหถือวาเปนการลงทะเบียนเรียนแบบรวมเรียน 

- ปรับปรุงคาํอธิบาย 
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สรุปรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2553



มคอ.2 

- 188 - 

เนื้อหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรูตาง ๆ  

(ขอ ๓.๘) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2553 

1. กลุมวิชาพ้ืนฐาน 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 วิชาพื้นฐาน   34  หนวยกิต        

EN001200 สถิตยศาสตร X X       

 Statics         

EN001201    การฝกปฏิบัติการในโรงงานวิศวกรรม    X  X   

 Engineering Workshop Practice             

EN001202   การเขียนแบบวิศวกรรม   X        

 Engineering Drawing          

EN001203    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร X     X   

 Computer Programming               

SC201005      เคมีท่ัวไป    X     

 General Chemistry         

SC201006     ปฏิบัติการเคมีทั่วไป    X     

 General Chemistry Laboratory         

SC401206  แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 1 X        

 Calculus for Engineering I         

SC401207 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 2 X        

 Calculus for Engineering II         

SC402202 แคลคูลัสสําหรับวิศวกรรมศาสตร 3 X        

 Calculus for Engineering III         

SC402302 สมการเชิงอนพุันธสําหรบัวิศวกรรมศาสตร X        

 Differential Equation for Engineering         

SC501003     ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1  X X      

 General Physics Laboratory I         

SC501004 ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 2    X  X   

 General Physics Laboratory II 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

SC501005 ฟสิกสมูลฐาน 1  X X      

 Fundamentals of Physics I         

SC501006 ฟสิกสมูลฐาน 2    X  X   

 Fundamentals of Physics II         

 

2. วิชาบังคบั   68 หรือ 71 หนวยกิต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพวิศวกรรมโยธา 17 หนวยกิต 

 2.1.1  กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ  

EN002204 วัสดุวิศวกรรม  X   X     

Engineering Materials          

EN112300 กําลังวัสดุ 1 X X  X     

 Strength of Materials I         

EN112301 กําลังวัสดุ 2 X X  X     

 Strength of Materials II         

 2.1.2 กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร 

EN112600 กลศาสตรของไหล X X X      

 Fluid Mechanics         

EN112601 ปฏิบัติการกลศาสตรของไหล X X X      

 Fluid Mechanics Laboratory         

 2.1.3 กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ 

EN112400 การสํารวจ X      X  

 Surveying         

EN112401 ปฏิบัติการสํารวจ X      X  

 Surveying Laboratory         

EN113410 การสํารวจภาคสนาม X      X  

 Field Survey         
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2  วิชาชีพวิศวกรรมโยธา  48 หรือ 51 หนวยกิต 

 2.2.1  กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ  

EN112302 ทฤษฎีโครงสราง X X       

 Structural Theory         

EN114305 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก X X       

 Timber and Steel Design & Practice         

 2.2.2 กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร 

EN112200 ธรณีวิทยาวิศวกรรม X X  X     

 Engineering Geology         

EN113201 ปฐพีกลศาสตร X X  X     

 Soil Mechanics         

EN113202 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร X X  X     

 Soil Mechanics Laboratory         

EN113203 วิศวกรรมฐานราก X X       

 Foundation Engineering & Practice         

EN113320 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ X   X     

 Civil Engineering Materials and Testing         

EN113321 ปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรมโยธา X   X     

 Civil Engineering Materials Laboratory         

EN113303 การวิเคราะหโครงสราง X X       

 Structural Analysis         

EN113304 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก X X       

 Reinforced Concrete Design & Practice         

EN113602 อุทกวิทยา X X X      

 Hydrology         

EN113603 วิศวกรรมชลศาสตร X X X      

 Hydraulic Engineering         

 2.2.3 กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ 

EN113402 การสํารวจเสนทาง X      X  

 Route Surveying         
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN113500 วิศวกรรมการขนสง X      X  

 Transportation Engineering         

EN113501 วิศวกรรมการทาง X      X  

 Highway Engineering          

EN113502 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง X      X  

 Highway Engineering Laboratory         

EN114101 การบริหารงานกอสราง X      X  

 Construction Management         

EN114998 การเตรียมโครงการวิศวกรรมโยธา X X X X X X X  

 Civil Engineering Pre-project         

EN114999 โครงการวิศวกรรมโยธา X X X X X X X  

 Civil Engineering Project         

2.  วิชาฝกงานหรือสหกิจศึกษา   1 หรือ 6 หนวยกิต         

 3.1  กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ         

EN113796 การฝกงาน X X X X X X X  

 Practical Training         

EN114785 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมโยธา X X X X X X X  

 Cooperative Education in Civil Engineering         

 

3.  กลุมวิชาเลือก    ไมนอยกวา 6 หรือ 9 หนวยกิต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 3.1  กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ 

EN113100 วิศวกรรมงานกอสราง X      X  

 Construction Engineering          

EN113312 เทคโนโลยีคอนกรีตข้ันสูง X X  X     

 Advanced Concrete Technology         

EN114306 การวิเคราะหโครงสรางข้ันสูง X X       

 Advanced Structural Analysis         
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

EN114307 การออกแบบโครงสรางเหล็กข้ันสงู X X       

 Advanced Steel Structures Design         

EN114308 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง X X  X     

 Pretressed Concrete Design         

EN114309 การออกแบบอาคาร X X  X     

 Building Design         

EN114310 การออกแบบสะพานคอนกรีต X X  X     

 Concrete Bridge Design         

EN114311 พลศาสตรโครงสราง X X  X     

 Structural Dynamics         

EN114700 การประยุกตคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา X X       

 Computer  Applications in Civil 

Engineering  

        

EN114701 สถิติประยุกตสําหรับวิศวกรโยธา X X       

 Applied Statistics for Civil Engineers         

EN114774 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา X X X X X X X  

 Special Topics in Civil Engineering         

 3.2 กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร 

EN113204 ปฐพีพลศาสตรข้ันแนะนํา X X       

 Introduction to Soil Dynamics         

EN113604 วิศวกรรมนํ้าใตดิน X X X      

 Groundwater Engineering          

EN114205 การปรับปรุงดิน X X  X     

 Soil Improvement          

EN114206 ฐานรากเสาเข็ม X X       

 Pile  Foundation         

EN114207 โครงสรางดิน X X  X     

 Earth Structures         

EN114605 ชลศาสตรการไหลทางน้ําเปด X X X      

 Open Channel Hydraulics         
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 2.3.3 กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ 

EN113403 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรข้ันแนะนํา X X X      

 Introduction to Geographic Information 

Systems 

        

EN113404 เสนโครงแผนท่ี X X     X  

 Map Projection         

EN113503 การวางแผนการขนสงในเมือง X X     X  

 Urban Transportation Planning         

EN113504 วิศวกรรมการจราจร X X     X  

 Traffic Engineering         

EN114102 การบริหารผลิตภาพงานกอสราง X X     X  

 Construction Productivity Management         

EN114103 การวางแผนและการกําหนดเวลางานกอสราง X X     X  

 Construction Planning and Scheduling         

EN114104 การบริหารสัญญาและกฎหมายงานกอสราง X X     X  

 Construction Contract and Related Law Management         

EN114105 การจัดการงานวิศวกรรม X X     X  

 Engineering Management         

EN114405 การสํารวจดวยภาพถาย X X     X  

 Photogrammetry         

EN114505 ระบบการจัดการโลจิสติกสในการขนสง X X     X  

 Transport Logistics Management Systems         

EN114506 การออกแบบถนนโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูป X X     X  

 Roadway Design by Application Software         

EN114507 การออกแบบถนนทางเรขาคณิต X X     X  

 Geometric Highway Design          

EN114508 การออกแบบผิวจราจร X X     X  

 Pavement Design         

EN114509 เทคโนโลยีแอสฟลต X X     X  

 Asphalt Technology         
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

พ.ศ. 2553 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

องคประกอบและสิ่งเก่ียวของตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ในรายงาน

ฉบับนี้ แสดงไวตามกรอบท่ีกําหนดในรายละเอียดของ มคอ. ๑ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อนึ่ง จากการสํารวจหลักสูตรที่เปดสอนอยูในสถาบันอุดมศึกษาตางๆ พบวามีจํานวน

หลักสูตรท่ัวประเทศไมนอยกวา ๔๐๐ หลักสูตร อีกทั้งช่ือปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชายอยท่ี

เปดสอนและไดรับการรับรองแลวเปนไปในลักษณะท่ีหลากหลาย ท้ังที่หลักสูตรหลายหลักสูตรมีจุดประสงค

ไปในทํานองเดียวกัน อยางไรก็ตาม ช่ือสาขาวิชาของแตละสถาบันลวนสามารถสื่อความหมายของหลักสูตร

ไดอยางถูกตอง และมีความเปนเอกลักษณของแตละสถาบัน ดังนั้น ในรายงานฉบับน้ีจึงไมมีการกําหนดช่ือ

ปริญญาในระดับสาขาวิชา (ขอ ๒ ในมคอ. ๑) ซึ่งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิสากล 

จากการศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหเอกสารตางๆ ที่เก่ียวของกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมศาสตร ทั้งที่เปนเอกสารของในประเทศและตางประเทศ รวมท้ังขอบังคับหรือขอกําหนด

ตางๆ ที่เก่ียวของ รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิและผูเก่ียวของในการผลิตและใชวิศวกรใน

ประเทศ ท้ังในรูปแบบของการประชุม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการแสดงความคิดเห็นผานเว็บ 

http: / /www.tqf.eng.mut.ac. th/  จึง ได จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระ ดับปริญญาตรี  สาขา

วิศวกรรมศาสตรโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร 

๑ ชื่อสาขา/สาขาวิชา 

ชื่อสาขา  วิศวกรรมศาสตร 

ชื่อสาขาวิชา 

(๑) วิศวกรรมไฟฟา 

(๒) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

(๓) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) หรือ วิศวกรรมโทรคมนาคม 

(๔) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) หรือ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(๕) วิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม) หรือ วิศวกรรมระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ 

(๖) วิศวกรรมเครื่องกล 

(๗) วิศวกรรมโยธา 

(๘) วิศวกรรมอุตสาหการ 

(๙) วิศวกรรมเคมี 

 (๑๐) วิศวกรรมส่ิงแวดลอม 

(๑๑) วิศวกรรมเกษตร 

(๑๒) วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

(๑๓) วิศวกรรมเหมืองแร 
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(๑๔) วิศวกรรมยานยนต 

(๑๕) วิศวกรรมวัสด ุ

(๑๖) วิศวกรรมอาหาร 

(๑๗) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

๒ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย:  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering 

B.Eng. 

 

หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร จะเนนมาตรฐานผลการ

เรียนรู เปนหลัก สวนช่ือปริญญาและช่ือที่แสดงสาขาวิชา อาจกําหนดแตกตางกันใน

สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตามรายละเอียดของสาขาวิชาและวิชาชีพนั้น ทั้งนี้ใหเปนไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญา 

 

๓ ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 

 สาขาวิศวกรรมศาสตร เปนสาขาวิชาที่เก่ียวกับการนําความรูทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร

ธรรมชาติมาประยุกตใช มีหลายสาขายอยทําใหเกิดความหลากหลายในดานองคความรูและสาขาวิชาชีพท่ี

เก่ียวของ ทั้งนี้ พ้ืนฐานความรูของสาขาวิศวกรรมศาสตรประกอบดวยความรูทางดานคณิตศาสตร

วิทยาศาสตรพ้ืนฐานและวิทยาศาสตรประยุกต เพ่ือนําไปสูการตอยอดองคความรูดวยศาสตรและเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ 

ปจจุบันสาขาวิศวกรรมศาสตรมีความหลากหลายและแตกแขนงเปนสาขาวิชายอยหลายดานเนื่องมาจากการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของของเทคโนโลยีและความตองการของสังคม จึงมีหลายสถาบันจัดทําหลักสูตรท่ี

มุงเนนองคความรูที่แตกตางกันตามเอกลักษณของแตละสถาบัน การจําแนกสาขาวิชายอยในสาขา

วิศวกรรมศาสตร ข้ึนอยูกับการจัดองคประกอบขององคความรูท่ีจําเปนในแตละสาขาวิชาชีพ 

แนวทางในการ จัดการขอบเขตองคความรู ในสาขาวิศวกรรมศาสตร ไดพิจารณาจากขอแนะนํา

(Recommendation) และแนวทางท่ีนําเสนอในกรอบใหญตามมาตรฐานสากลของสาขาวิศวกรรมศาสตร

เ ช น International Education Accords ( Washington Accord) , The Accreditation Board for 

Engineering and Technology (ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering Education

(JABEE) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิตางประเทศ รวมกับการระดมความรูและประสบการณของบุคลากรในสาขา

วิศวกรรมศาสตรจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ และจากสภาวิศวกร ประกอบกับความตองการของสังคมและ

พ้ืนฐานอุตสาหกรรมในประเทศ ท่ีสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม พึ่งพาตนเอง และลดการนําเขา

เทคโนโลยี ดังน้ัน นอกเหนือจากความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ ซึ่งเปนองค
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ความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับทุกสาขาวิชาชีพแลว สาขาวิชายอยทางวิศวกรรมศาสตรทุกสาขาวิชา ยัง

จําเปนที่จะตองมีองคประกอบขององคความรูที่จําเปนในการประกอบวิชาชีพ โดยอาจจําแนกเปนขอบเขต

องคความรูท่ีสาํคัญดังตอไปนี้ 

๑) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง 

(Applied Mathematics, Computer and Simulations) 

๒) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร 

(Mechanics) 

๓) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล 

(Thermal Sciences and Fluid Mechanics) 

๔) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

(Chemistry and Materials) 

๕) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางพลังงาน 

(Energy) 

๖) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

(Electricity and Electronics) 

๗) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ 

(System Management) 

๘) องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

(Biology Health and Environment) 

 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตรประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง (Applied Mathematics, 

Computer and Simulations) หมายถึง เน้ือหาความรูที่นําเสนอระบบตางๆ ในรูปแบบของสมการ

คณิตศาสตร การจําลองระบบ การออกแบบและวิเคราะหระบบจําลอง ระบบปอนกลับ และการประมวลผล

บนคอมพิวเตอร เปนตน 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องในดานกลศาสตร (Mechanics) หมายถึง เน้ือหาความรูท่ีอยูบนพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ

กับการวิเคราะหแรงหรือภาระอ่ืนๆ ที่กระทํากับระบบเชิงกล รวมทั้งการวิเคราะหการเคล่ือนที่ จนกระทั่งถึง

การวิเคราะหความเคนและการเปล่ียนรูปของวัตถุภายใตภาระแบบตางๆ ท่ีมากระทํา 

องคความรูที่ เ ก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตรและกลศาสตรของไหล (Thermal Sciences and Fluid 

Mechanics) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบนความรูพ้ืนฐานของลักษณะเฉพาะ (characteristics)และ

กระบวนการของของไหล หลักการพลศาสตรของของไหล การเคล่ือนที่ของความรอน ระบบทางความรอน

และการประยุกตใชท่ีเก่ียวเน่ืองท้ังหมด 

องคความรูที่เกี่ยวเนื่องทางเคมีและวัสดุ (Chemistry and Materials) หมายถึง เนื้อหาความรูที่อยูบน

พ้ืนฐานของสมบัติและสถานะของสสาร การเปล่ียนแปลง การแปรรูป และการเกิดปฏิกิริยาของสสาร การ
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ประยุกตใชงานสสารในดานตางๆ รวมทั้งกระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุองคความรูท่ีเก่ียวเนื่องทาง

พลังงาน (Energy) หมายถึง เนื้อหาความรูท่ีเก่ียวของกับพลังงานประเภทตางๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน 

กระบวนการผลิต การขนสง เปนตน รวมถึงกลไกหรือหลักการการเปล่ียนรูปของพลังงาน และรวมทั้งเน้ือหา

ที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนสําหรับในอนาคต 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics) หมายถึงเนื้อหา

ความรูซึ่งเก่ียวกับทฤษฎีทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เชน วงจรและระบบไฟฟา อุปกรณและวงจร

อิเล็กทรอนิกส คล่ืนแมเหล็กไฟฟา สัญญาณ เปนตน รวมไปถึงการประยุกตใชงานดวยเทคโนโลยีทางไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับการบริหารจัดการระบบ (System Management) หมายถึงเน้ือหาความรู

ทางการจัดการและการควบคุมในระบบอุตสาหกรรม มาตรฐานและความปลอดภัยทางวิศวกรรม 

เศรษฐศาสตร โลจิสตกิส รวมไปถึงการนําสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

องคความรูท่ีเกี่ยวเนื่องทางชีววิทยา สุขภาพ และสิ่งแวดลอม (Biology Health and Environment) 

หมายถึง เนื้อหาความรูท่ีอยูบนพ้ืนฐานของทฤษฎีและการนํามาประยุกตใชงานที่เก่ียวเนื่องทางดานชีววิทยา 

สขุภาพ และสิ่งแวดลอม 

รูปท่ี ๓.๑ แสดงโครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร โดยทุกสาขาวิชาตองมีองคความรูพ้ืนฐาน

ที่เปนกลุมวิชาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรธรรมชาติ เชน ฟสิกส เคมี (แสดงดวยกรอบเสนทึบในรูปท่ี 

๓.๑) สําหรับแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร จะประกอบดวยองคความรูตางๆ ดังท่ีกลาวไวแลว

ขางตนในบางองคความรูข้ึนกับเอกลักษณของหลักสูตร (แสดงดวยกรอบเสนประในรูปท่ี ๓.๑) โดยมีสัดสวน

องคความรูท่ีแตกตางกันไดในแตละสาขาวิชา ทั้งน้ีเน่ืองจากศาสตรและเทคโนโลยีในสาขาวิศวกรรมศาสตร 

มีการพัฒนาเปล่ียนแปลงท่ีคอนขางรวดเร็ว การกําหนดสัดสวนท่ีแนนอนสําหรับสาขาวิชาจึงมิอาจกระทําได 

การออกแบบหลักสูตรใหทันสมัยจะตองคํานึงถึงความสําคัญของเทคโนโลยีในชวงเวลานั้น ซึ่งอาจทําให

หลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน มีสัดสวนขององคความรูที่แตกตางกันเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การ

ออกแบบหลักสูตรท่ีดีและทันสมัย สอดคลองกับความตองการสังคม จะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีที่เปนปจจุบัน 

ประกอบกับเอกลักษณของแตละสถาบันฯ 
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หมายเหตุ  ๑)  สําหรับหลักสูตรท่ีเปดสอนในลักษณะของการบูรณาการความรูจากเนื้อหาของสาขาวิชา

ตางๆ ตามตัวอยางที่ปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ี สามารถใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ีในการ

ออกแบบหลักสูตรได โดยใหใชเน้ือหาสาระที่เก่ียวของผสมผสานเขาดวยกันในสัดสวนที่เหมาะกับสาขา

วิชาชีพน้ัน ๆ 

๒) สําหรับสาขาวิชาท่ีมิไดมีรายละเอียดปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯน้ี สามารถใชกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิฯน้ีในการออกแบบหลักสูตรเบื้องตนได โดยเนนผลการเรียนรูเปนสําคัญ สวนรายละเอียดเน้ือหา

สาระสําคญั สามารถจัดทํารายละเอียดเพ่ิมเติมในแตละหัวขอที่เก่ียวของไดในอนาคต 

 

๔ คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับคณิตศาสตร 

ประยุกต คอมพิวเตอร และการจําลอง 
 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องในดานกลศาสตร 

องคความรูท่ีเก่ียวเนื่องกับอุณหศาสตร 

และกลศาสตรของไหล 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางเคมีและวัสดุ 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางพลังงาน 

องคความรูที่เก่ียวเนื่องทางชีววิทยา

สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองทางไฟฟา 

และอิเล็กทรอนิกส 

องคความรูที่เก่ียวเน่ืองกับการบริหาร

จัดการระบบ 

กลุมความรูวิชาพ้ืนฐานทาง 

คณิตศาสตร และ วิทยาศาสตร 

รูปท่ี ๓.๑ โครงสรางของลักษณะสาขาทางวิศวกรรมศาสตร 
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 (๑) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ

ตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซ่ือสัตยสุจริต และ

เสยีสละ 

(๒) มีความรูในศาสตรท่ีเก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาว

อยางเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนไปได 

(๓) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถ

พัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงข้ึนไป เพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

(๔) คดิเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

(๕) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะในดานการทํางานเปน

หมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน 

(๖) มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิค

ในการติดตอส่ือสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางดี 

 

๕ มาตรฐานผลการเรียนรู 

มาตรฐานผลการเรียนรู สะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ประกอบดวย 

๕.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(๑) เขาใจและซาบซ้ึงในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรมเสียสละ 

และ ซื่อสัตยสุจริต 

(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตางๆของ

องคกรและสังคม 

(๓) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอขัดแยง

ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของ

ความเปนมนุษย 

(๔) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบจากการใชความรูทางวิศวกรรมตอบุคคล องคกร

สงัคมและสิ่งแวดลอม 

(๕) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบวิชาชีพ

รวมถึงเขาใจถึงบรบิททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแตละสาขา ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

 

๕.๒ ดานความรู 

(๑) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรพ้ืนฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐานและ

เศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานวิศวกรรมศาสตรท่ีเก่ียวของ และการสรางนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี 
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(๒) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ท้ังในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ

สาขาวิชาเฉพาะดานทางวิศวกรรม 

(๓) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

(๔) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม รวมถึงการประยุกตใชเคร่ืองมือท่ี

เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

(๕) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงานจริงได 

๕.๓ ดานทักษะทางปญญา 

(๑) มีความคดิอยางมีวิจารณญาณที่ดี 

(๒) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และ สรุปประเด็นปญหาและความตองการ 

(๓) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการใชขอมูล

ประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูท่ีเก่ียวของอยางเหมาะสม ในการ 

พัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 

(๕) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิตและ

ทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ 

๕.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) สามารถส่ือสารกับกลุมคนท่ีหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ งภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมไดในประเด็น

ที่เหมาะสม 

(๒) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคท้ังสวนตัวและ

สวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความชวยเหลือและ

อํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตางๆ 

(๓) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และสอดคลองกับทาง

วิชาชีพอยางตอเนื่อง 

(๔) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามท่ีมอบหมาย ท้ังงานบุคคลและ

งานกลุม สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ

วางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 

 (๕) มีจิตสํา นึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํา งาน และการรักษาสภาพแวดลอม

ตอสังคม 

๕.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(๑) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี 

(๒) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต ตอการ

แกปญหาที่เก่ียวของไดอยางสรางสรรค 
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(๓) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

(๔) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลท้ังทางการพูด การเขียน และการส่ือความหมายโดยใชสัญลักษณ 

(๕) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

วิศวกรรมท่ีเก่ียวของได 

 

๖ องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ 

สภาวิศวกร (Council of Engineer) 

 

๗ โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดเลือกเสรี และ/

หรือวิชาประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดและหนวยกิตรวมทั้ง

หลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี 

ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เน่ืองจากสาขาวิศวกรรมศาสตรครอบคลุมเนื้อหาท่ีหลากหลาย ทั้ง

ดานทฤษฎี-หลักการ-นวัตกรรม สูการนาํไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังน้ี 

(๑) วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน หมายถึง วิชาท่ีเปนความรู พ้ืนฐานสํา หรับการเ รียนทางดาน

วิศวกรรมศาสตร เชน กลุมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร และ กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 

(๒) วิชาเฉพาะดาน หมายถึง วิชาท่ีครอบคลุมองคความรูที่ จําเปนตองมีในแตละดานของ

สาขาวิชาเชน กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรม และ กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

บางหลักสูตรอาจกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม ซ่ึงอาจเปนการฝกงานในสถานประกอบการ 

หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหน่ึงของหมวดวิชาเฉพาะ 

สาํหรับหลักสูตรท่ีตองการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตองเปนไปตามขอกําหนด

ของสภาวิศวกร 

 

๘ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา 

เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร ครอบคลุมองคความรู ท่ีเปนสาระสําคัญของ

ลกัษณะสาขา โดยแตละสาขาวิชา อาจประกอบดวยกลุมความรูเฉพาะทาง ดังตัวอยางตอไปนี้ 

๘.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟาท่ีเปนแขนงวิชายอย เชน ไฟฟากําลัง ไฟฟาสื่อสาร/

โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส ระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ โดยกลุมความรูในสวนนี้เกิดจากการบูรณาการ

ในสัดสวนท่ีเหมาะสมตามความตองการของหลักสูตรและเอกลักษณของสถาบัน 
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หมายเหตุ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรท่ัวไปที่เก่ียวของกับไฟฟา มิได

มุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับการบูรณาการศาสตรในแขนงวิชายอย

ตางๆ เขาดวยกัน ทั้งที่ในความเปนจริงแลว ศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ มีการพัฒนาข้ึนใน

ภายหลัง นอกจากน้ี หลักสูตรอาจถูกออกแบบใหมีการบูรณาการสาระความรูในแขนงวิชายอย

บางแขนง(ดูขอ ๘.๒ ถึง ๘.๕)เขาไวดวยกันก็ได โดยชื่อของสาขาวิชาอาจแตกตางออกไป ตาม

ลกัษณะของสาระความรูท่ีบูรณาการ 

๘.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูดานการวัด เครื่องมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม (Measurement, 

Instrument and Control System) 

๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน (Energy Conversion and 

Transportation) 

๔) กลุมความรูดาน ระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา 

(Electrical System, High Voltage Engineering, and Installation Standard) 

๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory) 

๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) 

๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ (Communication Devices and 

Transmission) 

๕) กลุมความรูด านระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย (Communication Systems and 

Networking) 

๘.๔ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๒) กลุมความรูดานวงจรไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

๓) กลุมความรูดานการประมวลสัญญาณ 

๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

๘.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Basic Electrical and 

Electronics Engineering) 

๒) กลุมความรูดานการวัดและเครื่องมือ (Measurements and Instrumentation) 
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๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 

๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 

๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอุตสาหกรรม (Industrial Management) 

๘.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic systems and Control) 

๘.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสราง และวัสด ุ(Structural Engineering & Materials) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulics Engineering) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering Management) 

๘.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ (Quality Systems) 

๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน (Economic and Finance) 

๕) กลุมความรูด านการจัดการการผลิตและดําเนินการ (Production and Operations 

Management) 

๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ (Integration of Industrial 

Engineering Techniques) 

๘.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี (Principles of Chemical Engineering) 

๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี (Applied Chemical Engineering) 

๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน (Plant Design and Management) 

๘.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปา และน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (Solid Waste and Hazardous 

Waste Engineering) 

๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Air 

Pollution, Noise and Vibration Control) 

๔ ) กลุ มความรู ด านระบบและการ จัดการสิ่ งแวดล อม (Environmental System and 

Management) 

๘.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ประกอบดวย 
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๑) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลเกษตร (Agricultural Machinery) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลผลิตเกษตร (Agricultural Process Engineering) 

๔) กลุมความรูดานอาคารเพ่ือการเกษตร (Farm Structure) 

๘.๑๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเครื่องจักรกล 

๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 

๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 

๘.๑๓ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร (Mining and Mine Design) 

๒) กลุมความรูดานการแตงแร (Mineral Processing) 

๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด (Explosive Engineering) 

๔ )  ก ลุ มความรู ด านศิ ลากลศาสตร และศิลา วิศวกรรม  (Rock Mechanics and Rock 

Engineering) 

๕) กลุมความรูดานการบริหารและเศรษฐศาสตรเหมืองแร (Mine Management and Mine 

Economics) 

๘.๑๔ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานโครงสรางและช้ินสวนหลักของยานยนต 

๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 

๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

๘.๑๕ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสด ุ(Nature of Materials) 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 

๓) กลุมความรูดานการวิเคราะหและทดสอบวัสด ุ(Material Analysis and Testing) 

๔) กลุมความรูดานการบูรณาการวิ ธีการทางวิศวกรรมวัสดุ  ( Integration of Materials 

Engineering Techniques) 

๘.๑๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานหลักการพ้ืนฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 

๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 

๓) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines 

and Utilities) 
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๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management and 

Food Safety) 

๘.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ ประกอบดวย 

๑) กลุมความรูดานพื้นฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 

๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 

๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

 

๙ กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 

๓.๙.๑ กลยุทธการสอน 

การเรียนการสอนควรเปนลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละ

วิชา โดยแสดงการไดมาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตางๆ ในเชิงวิเคราะห และเนนใหเกิดการนําไปประยุกตใชใน

การทํางาน กระตุนใหเกิดความคิดตามหลักของเหตุและผล พยายามช้ีใหเห็นความสมัพันธระหวางทฤษฎีกับ

สิ่งตางๆ ในธรรมชาติ เพ่ือใหงายในการเขาใจหรืออาจนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน อีกทั้งใหผูเรียนได

ทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเองเพ่ือใหเกิดความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ี

เรยีน 

ในกระบวนการเรียนการสอน ควรสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะความสามารถในการคนควาดวย

ตนเอง ท้ังในและนอกหองเรียน มีการมอบหมายงานเพ่ือใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตางๆ รูจัก

วิเคราะหและแกปญหาดวยตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพ่ือสรางทักษะในการอภิปราย

นําเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางกัน 

นอกจากนี้ ควรสอดแทรกเน้ือหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียน

การสอนตางๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทกัษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหามี

ความรูในเรื่องท่ีตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีในการสื่อสารกับผูอ่ืน 

ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืนและเปนผูมีคุณธรรม 

จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ 

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 

หลักสูตรที่เปดดําเนินการตองมีกลยุทธการประเมินผล และทวนสอบวาเกิดผลการเรียนรูตาม

มาตรฐานท่ีกําหนดอยางนอย ๕ ดาน (ในขอ ๕) เพ่ือนํามาปรับปรุงลักษณะการเรียนการสอนใหเปนไปใน

ทิศทางท่ีสอดคลองกับท่ีตองการ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปน

ลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) 

การประเมินผลของแตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบ

สัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรมแฟมผลงาน 
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การประเมินตนเองของผูเรียน สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของสอบดวยขอสอบ

กลางของสาขาวิชา และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ เชน จากสภาวิศวกร สําหรับการขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ เปนตน 

การประเมินผลมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต นอกจากจะเปนทางดานความรูแลว การประเมินวา

บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองสามารถ

ประยุกตใชความรูเพ่ือการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขก็เปนสิ่งที่จําเปน อาจารยผูสอนอาจทําไดดวย

การจําลองสถานการณตางๆ เพ่ือสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาวามีคณุลักษณะที่ตองการหรือไม เพื่อใชเปน

แนวทางในการประเมิน นอกเหนือจากการประเมินที่ไดรับกลับมาจากผูประกอบการซึ่งจะเกิดข้ึนหลังจากท่ี

นักศึกษาไดเรียนวิชาประสบการณภาคสนาม(การฝกงาน/สหกิจศึกษา) หรือผูจางงานหลังจากที่เปนบัณฑิต

จบออกไป และไดใชชีวิตรวมกับสังคมภายนอก 

นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังน้ี 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๔๘ ขอ ๑๒ วาดวยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ 

 ประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบ ของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

 

๑๐ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 

สถาบันการศึกษาตองกําหนดระบบการทวนสอบเพ่ือยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการ

เรยีนรูอยางนอยตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ดงันี้ 

๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาขณะท่ีกําลังศึกษา 

การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฎิบัติ และมีคณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู

ของนักศึกษา 

มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา 

๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพ่ือ

นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจ

ใชการประเมินจากตัวอยางตอไปนี้ 
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๑) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีสําเร็จการศึกษา ในดานของ

ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ

งานอาชีพ 

๒) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขา

ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

๓) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน ถีงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ

คุณสมบัตดิานอ่ืนๆ ของบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ 

๔) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ี

เรยีนตามหลักสูตร เพ่ือนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดีย่ิงข้ึน 

๕) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารย

พิเศษเพ่ือเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ นักศกึษา 

 

๑๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

๓.๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

๑) สําเร็จการศกึษาไมต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

หรือ เทียบเทา 

๒) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และ/หรือ เปนไปตามระเบียบขอบังคับ

การคดัเลือกของสถาบันการศึกษาเปนผูกําหนด 

๓.๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู 

การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบขอบังคับ

ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 

 

๑๒ คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

(๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคณุวุฒิเปนไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘ 

หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเ ร่ือง แนวทางบริหาร เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวทางปฎิบัติเก่ียวกับคณุวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
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 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เร่ือง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด 

 แนวทางปฏิบัติของสภาวิศวกร เก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร สําหรับสาขาวิชา

ที่กําหนดใหผูจบการศึกษา มีสิทธ์ิในการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา 

(๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 

 (๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

นักศกึษา และมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาท่ีสอน 

(๔) ควรเชิญผูเช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชา

ตางๆมาเปนวิทยากรหรืออาจารยพิเศษ เพ่ือถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา 

(๕) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

๑๓ ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีสําคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร คือเครื่องมืออุปกรณ

และหองปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาตองมีประสบการณการใช

งานเครื่องมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพ่ือใหเกิดความเขาใจในหลักการ วิธีการใชงานท่ีถูกตอง และมี

ทักษะในการใชงานจริง รวมท้ังการเขาถึงแหลงสารสนเทศท้ังหองสมุดและอินเทอรเน็ตและสื่อการสอน

สําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงส่ือประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน 

ดังนั้น ตองมีทรัพยากรข้ันตํ่าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดงันี้ 

๑) มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณท่ีทันสมัยเอ้ือใหคณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนได

อยางมีประสิทธิภาพ 

๒) มีหองปฏิบัติการท่ีมีความพรอมท้ังวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และ

ซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน รวมถึงหองปฏิบัติการ

สาํหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

๓) ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และมีโปรแกรม 

คอมพิวเตอรท่ีถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฎิบัติงาน สาํหรับใชประกอบการสอน 

๔) มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํา นวยความสะดวกในการสืบคนความรูผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส  ตลอดจนมีหนั ง สือ ตําราและวารสารในสาขาวิชา ท่ีเปดสอน ท้ังภาษาไทยและ

ภาษาตางประเทศท่ีเก่ียวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เก่ียวของตองมีเพียงพอ 

๕) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการสอนในวิชา

ปฏิบัติการตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม 
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ทั้งนี้ ทรัพยากรข้ันตํ่าเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ตั้งเดียวกับ

หลักสูตรที่ขอเปดดําเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรให

เปนไปตาม 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.

๒๕๔๘ (หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด) ขอ ๑๔ วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย

มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู 

และสังคมแหงการเรียนรู 

 

๑๔ แนวทางการพัฒนาคณาจารย 

๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา 

คณะและหลักสูตรท่ีสอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบตางๆ ตลอดจนการใชและผลิตสื่อการสอน เพ่ือเปน

การพัฒนาการสอนของอาจารย 

๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เก่ียวของ เพ่ือ

สงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่อง และใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการ

และวิชาชีพในองคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน

ประสบการณ 

๓) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

๕) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการมีตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน 

 

๑๕ การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนด 

๑) สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาวิศวกรรมศาสตร ตองมีระบบประกันคุณภาพ

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร โดย

การกําหนดตัวบงช้ีหลักและเปาหมายผลการดําเนินงานข้ันต่ําทั่วไป ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๒) สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ

สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงข้ึน เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไว

ในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงช้ีทั้งหมดอยูในเกณฑดี

ตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตอไป 

๑๖ การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตรส  ูการปฏิบัติ 

กระบวนการท่ีสถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรสู

การพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง เปนดังนี้ 

๑) ใหสถาบันพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอ

ตางๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร 

๒) สถาบันแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คนโดยมี

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญในสาขาที่เก่ียวของอยางนอย ๒ 

คน (โดยในจํานวนนี้ควรเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๑ คน) และผูแทนจากองคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของอยาง

นอย ๑ คน เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ 

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาใด ๆ ของสาขาวิศวกรรมศาสตร ตามขอ ๒)นั้น 

ในหัวขอมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู ซ่ึง

สถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวา

บัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของ

สถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขา

ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจาก

หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลัก

หรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 

๔) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่กําหนด

ไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔

(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมท้ังแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผล

การเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชา

ทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน 

๕) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ เพื่ออนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทํา

อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ

อนุมัตริายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม(ถามี) 

ใหชัดเจน 
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๖) สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลว

ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ 

๗) เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามขอ ๕) แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชาดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐานผลการ

เรยีนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา 

๘). เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชา

และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบพรอมปญหา/

อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) 

และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงาน

ผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการ

ประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียน

การสอนก็สามารถกระทําได 

๙) เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ

รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงาน

ผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมท้ังให

นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป 

 

๑๗ การเผยแพรหลักสูตรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูล

หลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ

รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม

และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯซึ่ง

บันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯไดเปด

สอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปน้ี 

๑) เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรน้ัน 



มคอ.2 

- 213 - 

๒) ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงช้ีที่ กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่ ง

สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไปตอเนื่องกัน ๒ ป นับตั้งแตเปด

สอนหลักสูตรท่ีไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร ที่ไดกําหนดตัว

บงช้ีและ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตร ีสาขาวิศวกรรมศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร 

๓) หลักสูตรใดท่ีไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขท่ี

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 

๔) กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา

คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉล่ียอยูในระดับดีข้ึนไปหรือ

เปนไปตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏ

วาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่ กําหนด ใหสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น 

จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

๑๘ รายช่ือและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา

วิศวกรรมศาสตร 

๑๘.๑ ที่ปรึกษาโครงการ 

 ๑) ดร.จิรณี ตันติรัตนวงศ   อดตีรองเลขาธิการฯ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๒) รศ.ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทรยอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรแหงประเทศไทย สมัยท่ี ๓๒) 

๑๘.๒ คณะทํางานจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร   

 ๑) รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร         ประธาน 

 ๒) รศ.ดร.วิบูลย ช่ืนแขก  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   รองประธาน 

 ๓) ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี     รองประธาน 

 ๔) รศ.ดร.อุรุยา วีสกุล   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร          กรรมการ 

 ๕) รศ.มณฑล ลีลาจินดาไกรฤกษ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    กรรมการ 

 ๖) ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรตัน   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย          กรรมการ 

 ๗) ดร.นริศรา อินทรจันทร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร         กรรมการ 

 ๙) รศ.ดร.ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ  ผูแทนจากสภาวิศวกร         กรรมการ 

 ๑๐) อาจารยนิตยา จันทรเรือง มหาผล  ผูแทนจากสภาวิศวกร         กรรมการ 

 ๑๒) รศ.น.อ.ดร.วรพจน ขําพิศ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี        กรรมการ 

 ๑๓) รศ.ดร.สถาพร โภคา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         กรรมการ 

 ๑๔) รศ.ดร.อานันทวัฒน คณุากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง    กรรมการ 
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 ๑๕) รศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ    กรรมการ 

 ๑๖) รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทิพย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี       กรรมการ 

 ๑๗) รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       กรรมการ 

 ๑๘) ผศ.ดร.ทิพบุษฏ เอกแสงศร ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร         กรรมการ 

 ๑๙) ผศ.ดร.ศวิะ อัจฉรยิวิริยะ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม         กรรมการ 

 ๒๐) ดร.สมพงษ ตุมสวัสด์ิ   มหาวิทยาลัยสยาม         กรรมการ 

 ๒๑) ผศ.ดร.พันธุลพ หัตถโกศล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม         กรรมการ 

 ๒๒) รศ.ดร.สายประสิทธ์ิ เกิดนิยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ       กรรมการ 

 ๒๓) รศ.ประสิทธ์ิ จุลเสรีวงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง     กรรมการ 

 ๒๔) อาจารยสุนีย คุรุธัช  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร           กรรมการและเลขานุการ 

 ๒๕) ผศ.ดร.ธันวา ศรีประโมง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒๖) ดร.ธีรยศ เวียงทอง  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ๒๗) อาจารยพิเชษฐ วิสารทพงศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๘.๓ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

 ๑) รศ.ดร.อานันทวัฒน คุณากร   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

      ประธานอนุกรรมการ 

 ๒) ผศ.ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๓) รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๔) รศ.ดร.พิชัย อารีย    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๑๘.๔ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) 

 ๑) รศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

      ประธานอนุกรรมการ 

 ๒) ผศ.ดร.ชูวงศ พงษเจริญพานิช  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

 ๓) ผศ.ดร.เดนชัย วรเศวต   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๑๘.๕ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 

๑) ดร.สมพงษ ตุมสวัสดิ์   มหาวิทยาลัยสยาม   ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.พิพัฒน พรหมมี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๓) ผศ.วิภาวัลย นาคทรัพย   มหาวิทยาลัยสยาม 

๔) ผศ.ดร.ธารา ชลปราณี 

๕) พ.ท.ดร.วิชิต ซายเกลา   โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

๑๘.๖ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมฟา (สาขายอยระบบวัดคุม/วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

๑) รศ. ประสิทธ์ิ จุลเสรีวงศ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานอนุกรรมการ 
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๒) รศ.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

๓) ดร.เด่ียว กุลพิรักษ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๔) รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) ผศ.ดร.ภาณุทัต บุญประมุข   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๖) รศ.ดร.วันชัย ร้ิวรุจา   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๗) ผศ.พิทยา ปานนิล    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๘) อาจารยธีรวัฒน เทพมณี   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๙) อาจารยศิริพงษ วงษคาร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๗ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

๑) รศ.ดร.พงศพันธ แกวตาทพิย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) รศ.ดร.ภูดิส ลักษณะเจริญ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

๔) ดร.ชลธิศ เอ่ียมวรวุฒิกุล   มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

๕) ดร.ยศพงษ ลออนวล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๑๘.๘ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๑) รศ.ดร.สถาพร โภคา   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ปยะ โชติกไกร   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) ผศ.ดร.วัฒนชัย สมิทธากร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

๔) ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธเจริญ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๕) ดร.กําพล ทรัพยสมบูรณ    มหาวิทยาลยันเรศวร 

๖) ผศ.ดร.ธนาดล คงสมบูรณ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๗) อาจารยพนิดา สิมาวุธ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๙ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

๑) รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ดร.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) รศ.ศนัสนีย สุภาภา   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๔) ผศ.ดร.รวิน ระวิวงค   มหาวิทยาลัยมหิดล 

๑๘.๑๐ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

๑) ผศ.ดร. ทิพบุษฏ เอกแสงศร ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. จุไรวัลย รัตนะพิสิฐ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓) ดร. นริศรา อินทรจันทร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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๑๘.๑๑ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

๑) ดร. ศภุเกียรติ ศรีพนมธนากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร      ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ดร. ชาต ิเจียมไชยศรี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๓) ผศ.ดร. ชาญวิทย สายหยุดทอง  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ องครักษ 

๔) ดร. สาโรช บุญยกิจสมบัต ิ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) อาจารยพิชิต พูนผลวัฒนาภรณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๑๒ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 

๑) ผศ.ดร. ศิวะ อัจฉริยวิริยะ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม      ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ. อนุตร จําลองกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๓) ผศ.ดร. ศิวลักษณ ปฐวีรัตน   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

๔) รศ.ดร. ประเทือง อุษาบรสิุทธิ์  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

๕) ผศ.ดร. ทรงวุฒิ แสงจันทร    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๖) ดร.ญาณากร สุทัสนมาลี   มหาวิทยาลัยแมโจ 

๗) ผศ.ดร. สมโภชน สุดาจันทร  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๘) ผศ.ดร.วิเชียร ปลื้มกมล   มหาวิทยาลัยขอนแกน 

๑๘.๑๓ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 

๑) รศ.น.อ.ดร.วรพจน ขําพิศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ประธานอนุกรรมการ 

๒) รศ.ร.อ.ดร.กนตธร ชํานิประศาสน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๓) อาจารยชัยนิกร กุลวงษ    มหาวิทยาลัยวงศเชาวลิตกุล 

๔) ดร. พิเนษฐ ศรีโยธา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๕) อาจารยอรรถพล กัณหเวก   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

๑๘.๑๔ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร 

๑) ผศ.ดร. พันธุลพ หัตถโกศล   มหาวิทยาลยัเชียงใหม      ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. ธวัชชัย ปลูกผล   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

๑๘.๑๕ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

๑) รศ.ดร. สายประสิทธ์ิ เกิดนิยม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร. จินดา เจริญพรพาณิชย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

๓) ผศ. สราวุฏฐ วรสุมันต   มหาวิทยาลัยสยาม 

๔) ดร. นักสิทธ นุมวงษ   สมาคมวิศวกรรมยานยนตไทย 

๑๘.๑๖ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

๑) ดร. พีระพงศ ตริยเจริญ   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร          ประธานอนุกรรมการ 

๒) ดร. อมรรัตน เลิศวรสิริกุล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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๓) ดร. จิราภรณ เอ้ือชลิตานุกูล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๔) ดร. ศริินทร ทองแสง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

๑๘.๑๗ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

๑) ผศ.ดร.มาฤดี ผองพิพัฒนพงศ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.มนตทิพย ชํ่าชอง   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

๓) ดร.พูนพัฒน พูนนอย   มหาวิทยาลัยแมโจ 

๔) ผศ.ดร. สุนัน ปานสาคร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

๕) ดร. เทวรัตน ทิพยวิมล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

๑๘.๑๘ กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

๑) ผศ.ดร.พิทยา หลิวเสรี   มหาวิทยาลัยศลิปากร   ประธานอนุกรรมการ 

๒) ผศ.ดร.ชัยยงค เตชะไพโรจน  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๓) ผศ.ดร.พิมพชนก จตุรพิรีย   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๔) ดร.สุวัฒนา พฤกษะศรี   มหาวิทยาลยัศิลปากร 

๕) ดร.วนิดา วัฒนการุณ   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

๖) อาจารยจุนธนี วีรเจตบดีธัช   มหาวิทยาลัยศลิปากร 

    หมายเหตุ เปนสาขาที่เปดสอนอยูเพียงสถาบันเดียว ในขณะจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 

๑๙ ภาคผนวก 

๑๙.๑ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิศวกรรมศาสตร 

เนื้อหาสาระสําคัญในแตละสาขาวิชาของสาขาวิศวกรรมศาสตร แบงออกเปนกลุมความรูตางๆ

(ขอ ๓.๘) ซึ่งแตละกลุมความรูสามารถอาจจําแนกยอยเปนเนื้อหาความรู โดยความสัมพันธระหวางเน้ือหา

ความรูกับองคความรูพ้ืนฐานในหัวขอ ๓.๓ แสดงไดดวยตัวอยางรายละเอียดเนื้อหาวิชาตามตารางดังตอไปนี้ 

๑๙.๑.๑ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 

เนื้อหาความรู องคความรู 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วิศวกรรมไฟฟาพื้นฐาน         

(๒) กลุมความรูเฉพาะดานทางวิศวกรรมไฟฟา 

วิศวกรรม  ไฟฟ า กําลั ง  /  ไฟฟ า ส่ือสาร/ โทรคมนาคม / 

อิเลก็ทรอนิกส / ระบบวัด 

คุม/วิศวกรรมอัตโนมัต ิ
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หมายเหตุ  เนื่องจากสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา เปนสาขาวิชาที่เรียนรูเก่ียวกับศาสตรท่ัวไปท่ี

เก่ียวของกับไฟฟา มิไดมุงเนนสาระความรูในแขนงวิชายอยใดเปนหลัก เสมือนกับการบูรณาการ

ศาสตรในแขนงวิชายอยตางๆ (ดูขอ ๓.๘.๒ ถึง ๓.๘.๕) เขาดวยกัน ซ่ึงหลักสูตรของแตละสถาบัน 

อาจมีโครงสรางของการบูรณาการที่เนนความรูเฉพาะในสาขาวิชายอยไมเหมือนกัน ดังนั้นเนื้อหา

ความรูในหลักสูตรจึงข้ึนกับเอกลักษณของแตละหลักสูตร ทั้งนี้สามารถใชเน้ือหาหลักสูตรของแต

ละสาขาวิชายอยในแขนงที่ตองการมุงเนน เปนแนวทางในการออกแบบหลักสูตรได 

 

๑๙.๑.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟากําลัง) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

แมเหลก็ไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   

วงจรและอุปกรณ อิเล็ กทรอนิกส  (Electronic Circuits and 

Devices) 

X   X   X   

(๒) กลุมความรูดานการวัด เคร่ืองมือวัด และวิศวกรรมระบบควบคุม 

ก า ร วั ด แ ล ะ เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด ท า ง ไ ฟ ฟ า  ( Electrical 

Measurement and Instruments) 

X  

 

   X X   

การทําจําลอง การวิเคราะหและออกแบบระบบควบคุม 

(Control System 

Modeling, Analysis and Design) 

X  

 

X   X X   

(๓) กลุมความรูดานการแปลงรูปพลังงานและการขับเคลื่อน 

เครื่องจักรกลไฟฟา (Electrical Machines) X  X   X X   

(๔) กลุมความรูดานระบบไฟฟากําลัง วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง และ มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟา 

การผลิต สงจาย และจําหนายทางไฟฟากําลัง (Electrical 

Power Generation, Transmission and Distribution) 

X    X X  

 

  

การวิเคราะหระบบไฟฟากําลัง (Electric Power System 

Analysis) 

X    X X   

การออกแบบ การประมาณการ และการติดตั้งทางไฟฟา 

( Electrical System Design, Estimation and 

Installation)  

    X X X  

วิศวกรรมไฟฟาแรงสูง (High Voltage Engineering) X    X X    
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๑๙.๑.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยไฟฟาสื่อสาร/โทรคมนาคม) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

แมเหลก็ไฟฟา (Electromagnetics) X X  X  X   

อิเลก็ทรอนิกส (Electronics) X   X  X   

สญัญาณและระบบ (Signals and Systems) X     X   

(๒) กลุมความรูดานทฤษฎีการสื่อสาร 

กา ร สื่ อ ส า ร อ น า ล็ อ ก แ ล ะ ดิ จิ ต อล  ( Analog and Digital 

Communications) 

X    X X   

(๓) กลุมความรูดานการประมวลผลสัญญาณ 

การประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) X     X   

(๔) กลุมความรูดานอุปกรณสื่อสารและการสงสัญญาณ 

สายสงสัญญาณ (Transmission Lines) X   X  X   

อุปกรณและวงจร ส่ือสาร  (Communication Devices and 

Circuits) 

X   X  X   

สายอากาศและกา รกร ะจ ายค ล่ืน  ( Antenna and Wave 

Propagation) 

X   X  X   

(๕) กลุมความรูดานระบบไฟฟาสื่อสารและเครือขาย 

ระบบส่ือสาร (Communication Systems) X   X X X   

การสื่อสารขอมูลและเครือขาย (Data Communications and 

Networking) 

X    X X   

   

๑๙.๑.๔ สาขาวิชาสาขาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยอิเล็กทรอนิกส) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและวงจรอิเล็กทรอนิกส 

สนามและคลื่นแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetics waves) X X  X X X   

วัสดุศาสตร (เนนดานวิศวกรรมไฟฟา) X X X X X X   

(๒) กลุมความรูดานทางวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

การวิเคราะหวงจรไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (แอนะล็อกและ

ดิจิตอล) 

X    X X   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบแอนะล็อก X   X  X   

วงจรรวมพ้ืนฐานแบบดิจิตอล    X  X   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบแอนะล็อก X    X X   

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบดิจิตอล X    X X   

(๓) กลุมความรูดานสัญญาณ(แอนะล็อกและดิจิตอล) และการดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ 

การดําเนินกรรมวิธีสัญญาณ (แอนะล็อกและดิจิตอล) X     X   

ระบบควบคมุเชิงเสน (แอนะล็อกและดิจิตอล) X     X   

เครื่องจักรกลไฟฟา (แอนะล็อกและดิจิตอล) X X   X X   

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา (แอนะล็อกและดิจิตอล) X X X X X X  X 

(๔) กลุมความรูดานวงจรรวมและสมองกลฝงตัว 

สิ่งประดิษฐสารก่ึงตัวนํา X   X X X   

ไมโครโพรเซสเซอรและการประยุกตใชงาน X    X X   

 

๑๙.๑.๕ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (สาขายอยระบบวัดคุม /วิศวกรรมอัตโนมัติ) 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนกิส 

(Basic Electrical and Electronics Engineering) 

วงจรไฟฟา (Electric Circuits) X    X X   

อุปกรณและวงจรอิเล็กทรอนิกส  (Electronic Circuits and 

Devices) 

X   X X X   

วงจรดิจิตอลและไมโครโปรเซสเซอร (Digital Circuits and 

Microprocessors) 

X     X    

(๒) กลุมความรูดานการวัดและเคร่ืองมือ (Measurements and Instrumentation) 

การวัด (Measurements) X X X   X   

เซนเซอรและทรานสดิวเซอร (Sensor and Transducer) 

หรือ 

X  X X  X   

เครื่องมือ (Instrumentation) X     X X  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๓) กลุมความรูดานระบบและการควบคุม (System and Control) 

สญัญาณและระบบ (Signal and System)  X     X   

การควบคุมปอนกลับ (Feedback Control) หรือ X X X   X   

ระบบอัตโนมัติ (Automation Systems) X     X   

(๔) กลุมความรูดานระบบสารสนเทศในอุตสาหกรรม (Industrial Information System) 

โครงขายคอมพิวเตอร (Computer Network) หรือ X     X X  

การสื่อสารขอมูลในอุตสาหกรรม (Industrial Data Communication) 

หรอื 

X     X X  

ซอรฟแวรในงานระบบอัตโนมัติ (Automation Software) X     X X  

(๕) กลุมความรูดานบริหารและจัดการระบบควบคุมในอตุสาหกรรม (Industrial Management) 

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) X      X  

การจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management) หรือ X      X  

ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม (Industrial Safety)  X X   X X  

 

๑๙.๑.๖ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส  

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานกลศาสตรและเคร่ืองจักรกล 

กลศาสตร X X  X     

การออกแบบเคร่ืองจักรกล X X  X     

พลศาสตรของระบบ (Dynamic Systems) X X     X   

(๒) กลุมความรูดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

วงจรและอุปกรณไฟฟา X     X   

วงจรและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส X     X   

เครื่องจักรกลไฟฟา X X    X   

(๓) กลุมความรูดานระบบอัตโนมัติและคอมพิวเตอร 

ทฤษฎีควบคุมและตัวควบคุม X X    X   

อุปกรณตรวจจับและตัวกระตุน (sensor and actuator) X X    X   

การเขียนโปรแกรมการควบคมุ X     X   

(๔) กลุมความรูดานเมคคาทรอนิกสประยุกต 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

กระบวนการผลิต    X   X  

การเขียนแบบวิศวกรรม X X    X   

ผลิตภัณฑ  X  X  X X  

๑๙.๑.๗ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการออกแบบเชิงกล (Mechanical Design) 

การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering drawing)    X   X  

ภาระแบบสถิตย (Static loadings) X X       

ภาระแบบพลศาสตรหรือแบบแปรผัน (Dynamic or variable 

loadings) 

X X        

วัสดุวิศวกรรม (Engineering materials)    X     

กลศาสตรวัสดุ (Mechanics of materials X X  X X    

กระบวนการผลิต (Manufacturing process)    X   X  

การวิเคราะหและออกแบบช้ินสวนยานยนตหรือเคร่ืองจักรกล 

(Analysis and design of vehicles or machine 

components) 

X X  X    X 

(๒) กลุมความรูดานอุณหศาสตรและของไหล (Thermal Science and Fluid Mechanics) 

กลศาสตรของไหล (Fluids mechanics) X  X  X    

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

การถายเทความรอน (Heat transfer) X  X  X    

การวิเคราะหและออกแบบระบบและอุปกรณเชิงความรอน 

(Analysis and design of thermal systems and their 

equipments) 

X  X  X  X X 

 พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน(Energy and Energy 

Conversion) 

X  X  X X X X 

(๓) กลุมความรูดานระบบพลศาสตรและการควบคุม (Dynamic Systems and Control) 

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electricity and Electronics)     X    

ระบบพลศาสตร (Dynamic System) X X X      

การควบคุมระบบ (System Control) X     X   
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๑๙.๑.๘ สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานโครงสรางและช้ินสวนหลักของยานยนต 

ชุดตนกําลัง (Propulsion unit) X X X X X    

ชุดสงกําลังและเกียร (Driveline and transmission units) X X   X    

ระบบบังคับเลี้ยว (Steering system) X X        

ระบบรองรับนํ้าหนัก (Suspension system) X X  X     

โครงสร า งยานยนต  (Vehicle structure) ; ตั ว ถัง ยานยนต  

(Vehicle body) 

X X X X     

(๒) กลุมความรูดานระบบเสริมของยานยนต 

ระบบไฟฟารถยนต (Electrical system for vehicles); 

ระบบอิเล็กทรอนิกสยานยนต (Electronic system for 

vehicle) 

X    X    

ระบบปรับอากาศยานยนต (Air conditioning system for 

vehicles); 

ระบบถายเทอากาศยานยนต (Ventilation system for 

vehicles) 

X X   X    

(๓) กลุมความรูดานพลศาสตรยานยนต 

พ้ืนฐานพลศาสตรการเคล่ือนที่ของยานยนต(Fundamentals 

of vehicle dynamics) 

X X       

การวิเคราะหการสั่นสะเทือนยานยนต (Ride analysis); 

การวิเคราะหการสมดุลในขณะเขาโคง (Steady state cornering 

analysis); 

X X       

  

๑๙.๑.๙ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานเคร่ืองจักรกลเกษตร (Agriculture Machinery) 

เครื่องจักรกลเกษตร X X    X   

กลศาสตร X X       

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมดินและน้ํา (Soil and Water Engineering) 

กลศาสตรของไหล X  X      

ระบบที่เก่ียวของกับดินและน้ํา X  X     X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมการแปรรูปผลิตผลเกษตร (Agriculture Process Engineering) 

กระบวนการแปรรปูผลิตผลเกษตร X   X    X 

อุณหพลศาสตร X  X  X    

(๔) กลุมความรูดานอาคารเพื่อการเกษตร (Farm Structure) 

อาคารทางการเกษตรและระบบท่ีเก่ียวของ X X X   X   

 

๑๙.๑.๑๐ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวัสดุและกระบวนการผลิต (Materials and Manufacturing Processes) 

กระบวนการทางวิศวกรรมของวัสดุโลหะและอโลหะ X X X X X X  X 

การวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑและกระบวนการ X X X X X X X  

(๒) กลุมความรูดานระบบงานและความปลอดภัย (Work Systems and Safety) 

การศึกษาและออกแบบระบบงาน X X   X  X X 

ความปลอดภัย การยศาสตร และอาชีวอนามัย X X X X X X X X 

(๓) กลุมความรูดานระบบคุณภาพ 

การควบคุมคุณภาพ X      X  

การจัดการคณุภาพเชิงรวม X      X  

(๔) กลุมความรูดานเศรษฐศาสตรและการเงิน 

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม X   X X  X  

การวิเคราะหตนทุนทางอุตสาหกรรม X   X X  X  

(๕) กลุมความรูดานการจัดการการผลิตและดําเนินการ 

(Production and Operations Management) 

การวางแผนและควบคุมการผลิต X      X  
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

การวิจัยดําเนนิงาน X      X  

การจัดองคกรทางอุตสาหกรรมและการจัดการ X      X  

การจัดการระบบซอมบํารุง X X X X X X X  

การจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอม X X X X X X X X 

(๖) กลุมความรูดานการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมอุตสาหการ 

(Integration of Industrial Engineering Techniques) 

การออกแบบผังโรงงาน X X X X X X X X 

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ X X X X X X X X 

 

๑๙.๑.๑๑ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสดุ (Structural Engineering & Materials) 

การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง X X  X     

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulic Engineering) 

วิศวกรรมปฐพี หรือชลศาสตร X X X X   X  

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ 

(Surveying & Engineering Management) 

วิศวกรรมสาํรวจ หรือ X      X  

การบริหารงานกอสราง หรือ X      X  

วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ X X  X X   X  

วิศวกรรมทาง หรือ X X X X   X   

วิศวกรรมขนสง X        

            

 ๑๙.๑.๑๒ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานพื้นฐานทางวิศวกรรมเคมี 

ดุลมวลและพลังงาน (Mass and Energy Balances)  X  X X     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics)  X  X X X    
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

(๒) กลุมความรูดานการประยุกตทางวิศวกรรมเคมี 

กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X      

การถายโอนความรอน (Heat Transfer)   X  X    

การถายโอนมวลสาร (Mass Transfer) X  X X     

การออกแบบกระบวนการ (Process Design)  X  X X   X  

การออกแบบถังปฏิกรณ (Reactor Design) X  X X   X   

การควบคุมกระบวนการ (Process Control) X  X X  X   

(๓) กลุมความรูดานการออกแบบและการจัดการโรงงาน 

ความปลอดภัย (Safety)       X  

เศรษฐศาสตรวิศวกรรม (Engineering Economy) X      X  

สิ่งแวดลอม (Environment)    X X  X X 

 

          ๑๙.๑.๑๓ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานวิศวกรรมการประปาและน้ําเสีย (Water and Wastewater Engineering) 

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดน้ําเสีย 

(Water and wastewater treatment processes)  

X  X X X   X 

การออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ําและบําบัดนํ้าเสีย 

(Design of water and wastewater treatment systems) 

X  X X X   X 

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  

(Solid Waste and Hazardous Waste Engineering) 

การจัดการขยะมูลฝอย 

(Solid waste management) 

X X  X X  X X 

การจัดการของเสียอันตราย 

(Hazardous waste management) 

X X  X X  X X 

(๓) กลุมความรูดานการควบคุมมลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน 

(Air Pollution, Noise and Vibration Control) 

การควบคุมมลพิษทางอากาศ (Air pollution control) X X X X X  X X 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

การควบคุมมลพิษทางเสียง และการสั่นสะเทือน (Noise and 

vibration control) 

X X  X X  X  X 

(๔) กลุมความรูดานระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม 

(Environmental System and Management) 

ระบบและการจัดการสิ่งแวดลอม 

(Environmental System and Management) 

X   X X  X X 

 

๑๙.๑.๑๔ สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร  

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานการทําเหมืองและออกแบบเหมืองแร 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองผิวดิน (Surface Mining 

and Mine Design)  

X X X   X X X 

การทําเหมืองและออกแบบเหมืองใตดิน (Underground 

Mining and MineDesign) 

X X X   X X X 

(๒) กลุมความรูดานการแตงแร 

การแยกแรดวยวิธีกายภาพ (Mineral Processing by 

Physical Separations) 

X  X X X X  X 

การแยกแรดวยวิธีเคมี (Mineral Processing by Chemical 

Separations) 

X  X X X   X 

(๓) กลุมความรูดานวิศวกรรมวัตถุระเบิด 

วิศวกรรม วัต ถุระ เ บิดและการระ เบิด หิน (Explosive 

Engineering and Rock Blasting) 

X X  X X X   

(๔) กลุมความรูดานศิลากลศาสตรและศิลาวิศวกรรม 

ศิลากลศาสตร (Rock Mechanics) X X   X     

ศิลาวิศวกรรม (Rock Engineering) X X  X      

(๕) กลุมความรูดานจัดการและเศรษฐศาสตรเหมืองแร         

เศรษฐศาสตรเหมืองแรและการจัดการเหมืองแร (Mine 

Economics and Mine Management) 

X      X  
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๑๙.๑.๑๕ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานธรรมชาติของวัสดุ (Nature of Materials) 

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     

สมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ (Properties and Behaviors of 

Materials) 

X X X X  X   

การเสื่อมสภาพของวัสด ุ(Deterioration of Materials) X X X X    X 

(๒) กลุมกระบวนการผลิตวัสดุ (Materials Processing) 

กรรมวิธีการผลิตของวัสดุ (Manufacturing Processes of 

Materials) 

 X X X X  X X 

อุณหพลศาสตรของวัสดุ (Thermodynamics of Materials) X  X X X    

จลนพลศาสตรของวัสดุ (Kinetics of Materials) X  X X X    

(๓) กลุมการวิเคราะหและตรวจสอบวัสดุ (Material Analysis and Testing) 

การจําแนกลักษณะของวัสด ุ(Materials Characterization) X X X X  X   

การทดสอบสมบัติของวัสดุ (Materials Properties Testing) X X X X  X   

การวิเคราะหความเสียหายของวัสด ุ (Failure Analysis of Materials) X X  X     

(๔) กลุมการบูรณาการวิธีการทางวิศวกรรมวัสดุ (Integration of Materials Engineering 

Techniques) 

การออกแบบและเลือกใชวัสดุ (Material Selection and Design) X X X X X X X X 

โครงงานวิศวกรรมวัสดุ (Materials Engineering Project) X X X X X X X X 

 

หมายเหตุ กรอบเน้ือหาความรูน้ี สามารถใชสําหรับสาขาวิชาตางๆ ที่เนนดานวัสดุ เชน วิศวกรรมโลหการ 

วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมพอลิเมอร วิศวกรรมวัสดุ เปนตน 

 

 ๑๙.๑.๑๖ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

(๑) กลุมความรูดานหลักการพื้นฐานสําหรับวิศวกรรมอาหาร (Basic Knowledge of Food 

Engineering) 

วิทยาศาสตรการอาหาร และสมบัติของอาหาร (Food Sciences 

and Properties of Food Materials) 

X X X X    X 

สมดุลมวลและพลังงาน (Mass and Heat Balance) X  X  X    

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

กลศาสตรของไหล (Fluid Mechanics) X  X  X    

(๒) กลุมความรูดานวิศวกรรมระบบการผลิตอาหาร (Food Process System Engineering) 

หนวยปฏิบัติการและกระบวนการผลิตอาหาร (Unit Operations 

and Food Processing)  

X  X X X  X X 

การถายเทความรอนและมวลสาร (Heat and Mass Transfer) X  X X X    

กา ร วั ด แ ล ะ ก า ร ค วบ คุ ม อั ต โ น มั ติ  ( Measurement and 

Automatic Control) 

X  X   X   

การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (Food Plant Design) X X X X X X X X 

  (๓) กลุมความรูดานเครื่องจักรกลและหนวยสนับสนุนการผลิต (Food Processing Machines 

and Utilities ) 

การเขียนแบบทางวิศวกรรม (Engineering Drawing) X X  X     

วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)  X  X     

กลศาสตรวัสดุ (Solid Mechanics) X X   X     

การออกแบบเครื่องจักรกลอาหารและตนกําลัง (Food Machine 

Design and Power Plant) 

X X X X X X X  

ระบบการทําความเย็น (Refrigeration) X  X  X    

หลักการออกแบบเครื่องจักรอยางถูกสุขลักษณะ (Hygienic 

Design of Machinery) 

 X  X   X X 

(๔) กลุมความรูดานการบริหารการผลิตและความปลอดภัยอาหาร (System Management and 

Food Safety) 

เศรษฐศาสตร และสถิติวิศวกรรม (Engineering Economics and 

Statistics) 

X      X  

การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร (Quality Control in 

Food Industry) 

   X   X X 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

การควบคุมมลภาวะและ ระบบบําบัดของเสียในอุตสาหกรรม 

( Industrial Pollution Control and Waste Treatment 

System) 

  X X   X X 

     

 

  ๑๙.๑.๑๗ สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ 

๑) กลุมความรูดานพ้ืนฐานวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ (Basics in Bioprocess Engineering) 

การคํานวณพ้ืนฐานวิศวกรรม 

(Basic Calculations in Engineering) 

X  X X X    

วิทยาศาสตรชีวภาพ (Bioscience)        X 

๒) กลุมความรูดานกระบวนการผลิต (Manufacturing Processes) 

ปฏิบัติการเฉพาะหนวย (Unit Operations) X X X X X   X 

จลนพลศาสตร (Kinetics) X   X     

อุณหพลศาสตร (Thermodynamics) X  X  X    

กระบวนการและการควบคุม (Process and Process Control) X  X   X   

วิศวกรรมเคมีชีวภาพ (Biochemical Engineering) X  X X X   X 

๓) กลุมความรูดานสิ่งแวดลอม (Environment) 

การบําบัดของเสียจากอุตสาหกรรม ( Industrial Waste 

Treatment) 

X X X X X   X 

เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม (Environmental Biotechnology)       X X 

๔) กลุมความรูดานระบบโรงงาน (Industrial Systems) 

ระบบการควบคุมและประกันคุณภาพ (Quality Control and 

Assurance) 

      X X 

ความปลอดภัย (Safety)        X  

การออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design) X X X X X X X X 
 


