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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
คณะ/สาขาวิชา   : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
 

หมวดที ่1 ข้อมลูทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย        :   หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  
 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Technology Program in Civil Engineering Technology 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา       
   ภาษาไทย ชื่อเต็ม :   เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) 
    ชื่อย่อ :   ทล.บ. (เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา) 
   ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :   Bachelor of Technology (Civil Engineering Technology) 

  ชื่อย่อ :   B.Tech. (Civil Engineering Technology) 
 

3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต  
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
     หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา 
     รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 

12 ต.ค. 62 



2 
 

5.5 ความร่วมมือกับสถานบันอื่น  
     เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต  
               สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ฉบับปี พ.ศ. 2558  

6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป   
6.3 คณะกรรมการคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 
     วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 
6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการ 
     ประชุม ครั้งที่ 1/2661 วันที่ 6 ธันวาคม 2561 
6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่ 11/2561                     

    วันที่ 20 ธันวาคม 2561 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 

ในปี พ.ศ. 2564  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นายช่างโยธา  
8.2 ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง  
8.3 ผู้จัดการโครงการ  
8.4 ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้าง 
8.5 ผู้ช่วยวิศวกร/สถาปนิก 
8.6 ผู้ควบคุมงาน 
8.7 นักวางแผนงานก่อสร้าง 
8.8 วิศวกรจัดซื้อ/ส ารวจปริมาณ 
8.9 พนักงานเขียนแบบ  
8.10 พนักงานประมาณราคาก่อสร้าง  
8.11 ช่างส ารวจ  
8.12 เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย 
8.13 ช่างซ่อมบ ารุงอาคาร  
8.14 ครูผู้ช่วย/ครูช่างอุตสาหกรรม 
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ/ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 *นายจักรพันธ์   ธงทอง อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรรมโยธา) 
บธ.บ.(การจัดการงานก่อสร้าง) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

2558 
2555 
2551 

2 นายเอกสิทธิ์ เทียนมาศ 
 

อาจารย์ วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2553 

3 นายด ารงค์ เฉยปัญญา อาจารย์ วศ.ม.(การจัดการงานวิศวกรรม) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

2547 
2542 

4 น.ส.พัชรีรัต หารไชย อาจารย์ 
 

ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2552 
 

2548 
5 นายนพคุณ ชูทัน ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ปร.ด.(ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา) 
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์ก่อสร้าง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

2555 
 

2536 
2532 

หมายเหตุ : รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง  *ประธานหลักสูตร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
การพัฒนาหลักสูตรมีวัตถุประสงค์ส าคัญ 2 ประการ คือ 1. จากการเจริญเติบโตของทางสังคมเมืองและ

ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ พ้ืนที่ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และระบบ
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการต่าง ๆ ท าให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านงานเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธาและงานก่อสร้าง โดยเฉพาะขั้นตอนในด้านการวางแผนและบริหารจัดการงานก่อสร้าง ทักษะ
พ้ืนฐานงานช่าง การออกแบบ อ่านแบบ-เขียนแบบ การประมาณราคา ความรู้ด้านกฎหมายก่อสร้างและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงทักษะในด้านการสื่อสารและการพัฒนาทางด้านภาษา ทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน 
การพัฒนาหลักสูตรจะก่อให้เกิดการสร้างศักยภาพความสามารถในด้านการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทาง
วิศวกรรมโยธาได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา เกิดความ
รอบรู้และสามารถประยุกต์ใช้ทักษะร่วมกับการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมงานก่อสร้างใหม่ๆ ก่อให้เกิดบุคลากรที่
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบโจทย์ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมก่อสร้างได้ 2. เพื่อให้หลักสูตร
มีมาตรฐานสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตรหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน อันจะก่อให้เกิดคุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละ
ระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
               การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรนี้ไดค านึงถึงความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างในยุค
ปัจจุบันซึ่งมีความต้องการบุคลากรที่มีความรูความสามารถด้านการจัดการงานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ด้วย
ทักษะงานฝีมือเชิงช่างและความเชี่ยวชาญในงานด้านการก่อสร้าง ซึ่งพ้ืนที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ตั้งอยู่เขตพ้ืนที่หัวเมืองรอง อยู่ในเขตพ้ืนที่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยมีแนวโน้มในการเติมโตทาง
เศรษกิจทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวท าให้เกิดการขยายตัว ในงานก่อสร้าง อันได้แก่ อาคาร บ้านเรือน 
ระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก อันเป็นผลพวงจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้
งานก่อสร้างในพ้ืนที่นี้จึงต้องการก าลังคนที่มีความรู และทักษะทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และการจัดการงาน
ก่อสร้างด้วยทักษะฝีมือช่างวิชาชีพวิศวกรรมโยธา แต่ในปัจจุบันกับพบว่าบุคลากรดังกล่าวส่วนมากท างานในพ้ืนที่
ตัวเมืองหลักของประเทศ ท าให้ในเขตพ้ืนที่นี้ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านดังกล่าว ด้วยความ
ต้องการในปัจจุบันและปัจจัยด้านท าเลที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ ดังที่กล่าวมา จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องสร้าง
บุคลากรในพ้ืนที่และบริเวณใกล้เคียงให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการ และยังเป็นโอกาสและทางเลือก
ให้แก่นักเรียนนักศึกษาในพ้ืนที่ที่ไม่มีโอกาสหรือมีข้อจ ากัดในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นน าของประเทศ อีกท้ัง
มหาวิทยาลัยฯ ยังสามารถให้บริการสังคมด้านการวิจัย เผยแพรความรู และการให้ค าปรึกษาต่อชุมชนในท้องที่ 
ด้วยเหตุและผลดังกล่าว จึงเป็นส่วนส าคัญท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เห็นชอบ ให้ปรับปรุงหลักสูตร 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
      จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การปรับปรุงหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ 
ทางด้านวิศวกรรมโยธา เพ่ือรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในพ้ืนที่ รวมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย
การผลิตบุคลากรทางการด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาที่มีความพรอมจะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงใน
การพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของการจัดการ
งานก่อสร้างที่มีผลต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ งเป็นไปตามนโยบายและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิตที่ดีเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม เป็นที่เป็นที่พ่ึง
ทางวิชาการของท้องถิ่น และมีคุณภาพสู่อาเซียน 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
      พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรนั้น ประกอบไปด้วย  
 1. สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น 
 2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และ

การสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 
 4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิ

บาล มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้า ต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยมหาวิทยาลัยฯตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดรอง ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน โรงงาน 

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ เพ่ิมตลอดมากขึ้นตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ จึงท าให้
เกิดการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนและส่งผลต่อความต้องการแรงงานที่มีความรู ความสามารถด้านงาน
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างยิ่งเพ่ือตอบสนองความต้องการแรงงานของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และชุมชนใน
พ้ืนที่ ท าให้เกิดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทั้งในด้านการศึกษาวิจัยและการประยุกต์ใช้งานจริงด้วยปัจจัย
ดังกล่าวส่งเสริมให้หลักสูตรมีความเข้มแข็งเพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู มีทักษะในการปฏิบัติงานจริง
ควบคกูับคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการประกอบวิชาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่ตนอยู่ 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้
บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  
            รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและคณะครุศาสตร์ กลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาสุขภาพและพลานามัย เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และคณะครุศาสตร์ 

      รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ได้แก่ วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน ประกอบด้วย กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ และกลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี วิชาเฉพาะด้าน ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
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และกลุ่มวิชาโครงงาน วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / วิชาบูรณาการการเรียนรู้ร่วมการท างาน ด าเนินการสอน
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
     รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียนทุกรายวิชาใน
หมวดวิชาเฉพาะ นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้  
 13.3 การบริหารจัดการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนจากคณะอ่ืน 
ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
 
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตร และการก าหนดสาระของรายวิชา  
  14.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
แห่งชาติ พ.ศ.2552 ซึ่งครอบคลุม 6 ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติงาน แผนพัฒนาประเทศนโยบายของรัฐบาลและความต้องการก าลังคนของ
ตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงบริบทของหลักสูตรซึ่ง
เป็นหลักสูตรที่ให้ ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น  
  14.2 การก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา ก าหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ 
หลักสูตรโดยมีการจัดล าดับรายวิชาก่อนหลังเพ่ือให้ผู้สามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่างเหมาะสม และจะมี
การปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาที่ 
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน  
  14.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ 
หลากหลาย เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้  
   1) ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทางหลักสูตรได้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เพ่ิมพูน ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือให้นักศึกษามีคุณสมบัติพร้อมในการท างานจริง  
   2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค ์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”  
   3) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ “บัณฑิตมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรองรับแรงงานในกลุ่มประเทศอาเซียน”  
 14.4 การประเมินผลการเรียนรู้ จะค านึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่ง 
ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์  
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และทักษะการปฏิบัติงาน 
  14.5 หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึง 
ความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในปี  
การศึกษา พ.ศ. 2552 
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หมวดที ่2 ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 
               หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็น
นักปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาที่มีคุณภาพ สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ มีความรูในการปฏิบัติงานตามหลักวิชาการที่ถูกต้องตามมาตรฐานงานก่อสร้างเป็นหลักส าคัญ และเป็น
นักปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างศักยภาพในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง ยกระดับการปฏิบัติงานด้านการ
ก่อสร้างสูระดับมาตรฐานสากลเพ่ิมโอกาสการพัฒนานวัตกรรม สร้างโอกาสในการแข่งขันกับต่างประเทศอันส่งผล
ต่อความเจริญก้าวหนาทางด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นและของประเทศไทยโดยรวม โดยเป็นผู้ที่มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์อันดี  
 1.2 ความส าคัญ 

     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร  เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา โดยเน้นการเรียนรู้ในทางทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานทางด้านเทคโ นโลยี
วิศวกรรมโยธา ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญ และเป็นที่ต้องการทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค
อาเซียน ไม่ว่าจะเป็นส่วนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  หลักสูตรมุ่งเน้นส่งเสริมให้มีความใฝ่รู้ หมั่นศึกษาเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา อันประกอบไปด้วย ความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างและการทดสอบ 
ด้านเทคนิคก่อสร้างและการบริหารงาน ด้านการเขียนแบบและประมาณราคา ด้านอุปกรณ์อาคารและระบบ
อาคาร ด้านกลศาสตร์โครงสร้างและการออกแบบ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความพร้อมในด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพที่มีจิตส านึกที่ดีต่อตนเองและสังคม สามารถ
ประกอบวิชาชีพเพ่ือพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น ประเทศชาติต่อไปได้ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ และมีสมรรถนะในด้านการปฏิบัติงาน

ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา รวมถึงงานที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีจิตส านึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถปรับตัวและพัฒนาหรือศึกษาองค์ความรู้ได้

ด้วยตนเอง ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม   
4) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม จรรณยาบรรณในวิชาชีพ และความรับผิดชอบต่อองค์กร

และสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562) มี

แผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการพัฒนายุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
พัฒนาหลักสูตรสาขา  
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาให้มี
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดและ
ตรงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ  

- พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ  
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
- ติดตามประเมินการใช้
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ  

หลักฐาน  
- เอกสารกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
- รายงานผลการติดตามและประเมินหลักสูตร  
ตัวบ่งชี้ 
- ระดับความส าเร็จของตัวบ่งชี้การด าเนินงาน
ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
- ระดับความพึงพอใจของ บัณฑิตต่อคุณภาพ
หลักสูตร  

ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.)  

- จัดหลักสูตรให้มีรายวิชาที่
ก าหนดสอดคล้องกับมาตรฐาน
ส านักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา (สกอ.)  
- ปรับปรุงหลักสูตร โดย
พิจารณาปรับปรุงทุกๆ 5 ปี  

หลักฐาน  
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ  
ตัวบ่งชี้ 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในด้านทักษะความรู้
ความสามารถ เฉลี่ยในระดับดี  

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการธุรกิจ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
สังคม  

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
รวมทั้งความต้องการ
คุณลักษณะบัณฑิตของสถาน
ประกอบการ  

หลักฐาน  
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
บัณฑิตของผู้ประกอบการ  
ตัวบ่งชี้ 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพ
บัณฑิต  
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หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษา  
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ใน 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลา

ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนอีก 1 ภาคการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
     ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
      ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
      ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 
      ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา่ 

2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความรู้

พ้ืนฐานทางช่างอุตสาหกรรมแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากันของนักศึกษา เช่น ความรู้และ
ความสามารถทางคณิตศาสตร์ และทักษะทางด้านช่างอุตสาหกรรม 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา  
จัดกิจกรรมและการเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์รวมไปถึง

ทักษะพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่ขาดความรู้
พ้ืนฐานทางด้านช่างอุตสาหกรรม และความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์ 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
ผู้ส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าลงทะเบียน 420,000 840,000 1,260,000 1,680,000 2,100,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 90,000 180,000 270,000 360,000 450,000 
รายรับบุคลากร/เงินเดือน 1,331,400 1,511,400 1,691,400 1,871,400 2,051,400 

รวม 1,841,400 2,531,400 3,221,400 3,911,400 4,601,400 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 17,000 17,000 17,000 17,000 17,000 

 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,331,400 1,511,400 1,691,400 1,871,400 2,051,400 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 

รวม (ก) 1,831,400 2,511,400 3,191,400 3,871,400 4,051,400 
ข. งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 
รวม (ข) 100,000 200,000 300,000 400,000 400,000 

รวม (ก)+(ข) 1,931,400 2,711,400 3,491,400 4,271,400 4,451,400 
2.7 ระบบการศึกษา 

     แบบชั้นเรียน  
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
     ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้น

การเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                    ไม่น้อยกว่า  131   หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จ านวน 30 หน่วยกิต 
    1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า จ านวน 9 หน่วยกิต 
     2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
    3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกติ 
    4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 
   และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1. - 4. ไม่น้อยกว่า จ านวน 3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า จ านวน 95 หน่วยกิต 
   1. กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐาน  จ านวน 30 หน่วยกิต 
      1.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์   

 จ านวน 12 หน่วยกิต 

      1.2 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี  จ านวน 18 หน่วยกิต 
   2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า จ านวน 58 หน่วยกิต 
      2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า จ านวน 42 หน่วยกิต 
      2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน  จ านวน 7 หน่วยกิต 
      2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า จ านวน 9 หน่วยกิต 
   3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา  จ านวน 7 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า จ านวน 6 หน่วยกิต 

 
 

    
  

12 ต.ค. 62 
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 3.1.3. รายวิชา    
  1)  รหัสรายวิชา  
    การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว 
รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้ 

                                                    
 
 
   
  
 
 
                                                                                                     

 
 
 

1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที ่  1 – 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที ่  4   บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย 
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่   5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที ่  6 – 7    บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

 
2) การก าหนดหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมง 

รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย  น(ท-ป-อ) 
น  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ป หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
อ หมายถึง  จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้   

 
 
 
 
 
  

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                              ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                                     9 หน่วยกิต  
       บังคับเรียน                                                                                             6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

Fundamental English 
3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

       เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                                            ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai Language Usage Skills 
3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific Purposes 

3(3-0-6) 

1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน 
English for Standardized Test 

3(2-2-5) 

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for  Communication 

3(3-0-6) 

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 
 

   
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 

Human Behavior and Self-Development 
3(3-0-6) 

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making Skills 

3(3-0-6) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 
Ethics and Human Beings 

3(3-0-6) 
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1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Arts  of Socializing 

3(3-0-6) 

   
 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                                  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย 

History of Thai Society and Culture 
3(3-0-6) 

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for Development 

3(3-0-6) 

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา 
Kamphaeng Phet Studies 

3(2-2-5) 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย ์ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 
Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 
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2561001 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
The King Philosophy for Local Development 

3(3-0-6) 

  
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
      และเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 1.1 – 1.4                                               ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

21st Century Skills for Living and Occupations 
3(2-2-5) 

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต 
Sports and Recreation for Quality of Life 

3(2-2-5) 

1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3(3-0-6) 

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 

3(2-2-5) 

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
Website Design and Development 

3(2-2-5) 

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน   
Package Software for Application 
 

3(2-2-5) 
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5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

3(3-0-6) 

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

3(3-0-6) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

3(3-0-6) 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                           ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต 
    1. กลุ่มวิชาแกน                                                                                              30 หน่วยกิต 
        1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                                              12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5791101 คณิตศาสตร์ส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   

Mathematics for Civil Engineering Technology 
3(3-0-6) 

5791102 การค านวณส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  
Calculation for Civil Engineering Technology 

3(2-2-5) 

5791103 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
Science and Environment for Civil Engineering Technology 

3(2-2-5) 

5791104 วิทยาศาสตร์เพื่อสถาปัตยกรรมเขียว 
Science for Green Architecture 

3(2-2-5) 

        1.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี                                                                   18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5701101 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 

Basic Technology Practice 
3(0-6-3) 

5701102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
Information Technology and Computer 

3(2-2-5) 

5701103 วัสดุอุตสาหกรรม 
Industrial Materials 

3(2-2-5) 

5701104 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
Safety and Occupational Health in the Workplace 

3(2-2-5) 

5702101 การจัดการอุตสาหกรรม 
Industrial Management 

3(2-2-5) 

5703101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 
Staff Development and Training Technology 

3(2-2-5) 
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2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                                         ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 
         2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                                                42 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5791501 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม  

Architectural Design Fundamental 
3(2-2-5) 

5792502 เขียนแบบก่อสร้าง 1 
Construction Drawing 1 

3(0-6-3) 

5792503 เขียนแบบก่อสร้าง 2 
Construction Drawing 2 

3(0-6-3) 

5731701 เทคนิคและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
Technique and Technology for Construction 

3(2-2-5)   

5731702 เทคโนโลยีคอนกรีต 
Concrete Technology  

1(1-0-2) 

5731703 เทคโนโลยีคอนกรีตปฏิบัติการ 
Concrete Technology and Laboratory 

2(0-4-2) 

5793601 วิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 1 
Surveying Engineering for Construction 1 

1(1-0-2) 

5793603 ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 1 
Surveying Engineering for Construction 1 and Laboratory 

2(0-4-2) 

5792201 กลศาสตร์โครงสร้าง 
Mechanical Structure 

3(3-0-6) 

5731601 ทฤษฎีโครงสร้าง 
Structural Theory 

3(3-0-6) 

5791601 ปฐพีกลศาสตร์ 
Soil Mechanics 

3(3-0-6) 

5794102 การวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง 
Construction Planning and Management 

3(3-0-6) 

5793301 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 
Computer Graphics in Construction Drawing 1 

3(0-6-3) 

5793302 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 
Computer Graphics in Construction Drawing 2 

3(0-6-3) 

5793602 วิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 2 
Surveying Engineering for Construction 2 

1(1-0-2) 

5793604 ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 2 
Surveying Engineering for Construction 2 and Laboratory 

2(0-4-2) 

5793703 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุก่อสร้าง  
Construction Material Testing Technology 

1(1-0-2) 
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5793705 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการทดสอบวัสดุก่อสร้าง  
Construction Material Testing Technology and Laboratory 

2(0-4-2) 

         2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน                                                                    7 หน่วยกิต 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5794904 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  

Pre-Project Civil Engineering Technology 
2(0-4-2) 

5794905 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
Project Civil Engineering Technology 

5(0-10-5) 

    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก                                                                 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5792401 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 

Timber and Steel Design 
3(3-0-6) 

5793402 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
Reinforced Concrete Design 

3(3-0-6) 

5791602 วิศวกรรมฐานราก 
Foundation Engineering 

3(3-0-6) 

5793204 การวางผังและออกแบบชุมชนเมือง 
Urban Planning and Design 

3(3-0-6) 

5792805 กฎหมายส าหรับงานก่อสร้าง 
Law for Construction 

3(3-0-6) 

5793806 การประมาณราคาอาคาร  
Building Estimation  

3(2-2-5) 

5734101 การควบคุมงานและตรวจสอบงานก่อสร้าง 
Supervision and Inspection for Construction 

3(2-2-5) 

5794101 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
Infrastructure System 

3(3-0-6) 

5791801 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
English for Civil Engineering Technology 

3(3-0-6) 

5791603 วิศวกรรมการทาง 
Highway Engineering 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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  3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                                                    7 หน่วยกิต 
         ให้เลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งดังนี้ 
         1. แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา รายวิชา น(ท-ป-อ) 
5794401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

Preparation for Propressional Internship 
2(90) 

5794402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
Propressional Internship 

5(450) 

        2. แผนสหกิจศึกษา 
5794403 เตรียมสหกิจศึกษา  

Preparation for Cooperative Education 
1(45) 

5794404 สหกิจศึกษา 
Cooperative Education  

6(540) 

 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                 ไม่น้อยกว่า  6   หน่วยกิต 

 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนการศึกษา  
 

ปีท่ี  1 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ)  
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  1  3(×-×-×)  
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  2   3(×-×-×)  
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  3   3(×-×-×) 
5701101 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน   3(0-6-3)  
5791101 คณิตศาสตร์ส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   3(3-0-6) 
5791501 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 3(2-2-5) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  1 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  4   3(×-×-×) 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  5  3(×-×-×) 
5701102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์   3(2-2-5)  
5731701 เทคนิคและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3(2-2-5) 
5791102 การค านวณส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   3(2-2-5) 
5792502   เขียนแบบก่อสร้าง 1   3(0-6-3) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  6  3(×-×-×) 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  7  3(×-×-×) 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  8  3(×-×-×) 
5701103 วัสดุอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
5792201 กลศาสตร์โครงสร้าง 3(3-0-6) 
5792503   เขียนแบบก่อสร้าง 2    3(0-6-3) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  9 3(×-×-×) 
Xxxxxxx ศึกษาท่ัวไป  10 3(×-×-×) 
5791103 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมส าหรับงานเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธา 
3(2-2-5) 

5731601 ทฤษฎีโครงสร้าง  3(3-0-6) 
5793601 วิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 1 1(1-0-2) 
5793603 ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 1 2(0-4-2) 
5793301 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 3(0-6-3) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  3 / ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
5701104 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ   3(2-2-5) 
5702101 การจัดการอุตสาหกรรม  3(2-2-5) 
5791104 วิทยาศาสตร์เพ่ือสถาปัตยกรรมเขียว 3(2-2-5) 
5731702 เทคโนโลยีคอนกรีต 1(1-0-2) 
5731703 เทคโนโลยีคอนกรีตปฏิบัติการ 2(0-4-2) 
5793302 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3) 
5793602 วิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 2 1(1-0-2) 
5793604 ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 2 2(0-4-2) 

รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
 
 

ปีท่ี  3 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
5703101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
5791601 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
5794904   การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 2(0-4-2) 
5793703 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุก่อสร้าง  1(1-0-2) 
5793705 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการทดสอบวัสดุก่อสร้าง  2(0-4-2) 
Xxxxxxx เอกเลือก 1 3(×-×-×) 
Xxxxxxx เอกเลือก 2 3(×-×-×) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
5794102 การวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
5794905 โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 5(0-6-3) 
5794401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2(90) 
5794403 หรือ เตรียมฝึกสหกิจศึกษา 1(45) 
Xxxxxxx เอกเลือก 3 3(×-×-×) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

รวม 15/16 หน่วยกิต 
 

ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
5794402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  5 (450) 

หรือ 
5794404 สหกิจศึกษา 6 (540) 

รวม 5/6 หน่วยกิต 
 
 

  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
      ดูรายละเอียดใน ภาคผนวก ก
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ/ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายจักรพันธ์   ธงทอง อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรรมโยธา) 
บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

2558 
2555 
2551 

2 นายเอกสิทธิ์ เทียนมาศ 
 

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2553 

3 นายด ารงค์ เฉยปัญญา อาจารย์ วศ.ม.(การจัดการงานวิศวกรรม) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

2547 
2542 

4 น.ส.พัชรีรัต หารไชย อาจารย์ 
 

ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2552 
 

2548 
5 นายนพคุณ ชูทัน ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนา) 
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์ก่อสร้าง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

2555 
 

2536 
2532 

 
หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน ภาคผนวก ง 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ/ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นายจักรพันธ์   ธงทอง อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรรมโยธา) 
บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
วิทยาเขตภาคพายัพ 

2558 
2555 
2551 

2 นายเอกสิทธิ์ เทียนมาศ 
 

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2553 

3 นายด ารงค์ เฉยปัญญา อาจารย์ วศ.ม.(การจัดการงานวิศวกรรม) 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

2547 
2542 

4 น.ส.พัชรีรัต หารไชย อาจารย์ 
 

ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดล้อม) 
สถ.บ.(สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2552 
 

2548 
5 นายนพคุณ ชูทัน ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหารและ 
การพัฒนา) 
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา) 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์ก่อสร้าง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วิทยาลัยครูจันทรเกษม 

2555 
 

2536 
2532 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือ สหกิจศึกษา 
    4.1. ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

      ในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์ภาคสนามกับองค์กรภาครัฐ หรือเอกชนที่เก่ียวกับวิชาชีพ 
ก่อนเข้าสู่การท างานจริง โดยต้องการให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา หรือรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา ดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและ

ซื่อสัตย์สุจริต 
   1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม 
   1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามล าดับ 

ความส าคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
   1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อบุคคลองค์กรสังคม 

และสิ่งแวดล้อม 
   1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึง

เข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
2. ความรู้ 
   2.1 มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ้ืนฐานการบริหาร

จัดการและเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี 

   2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหาของ
สาขาวิชาเฉพาะด้านทางเทคโนโลยี 

   2.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมในการท างาน 
   2.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เช่น 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้ 
3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี 
   3.2  สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการทางด้านเทคโนโลยี 
   3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบรวมถึ งการใช้ข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
   3.4 มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่าง

เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
   3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้

ตลอดชีวิตและทันต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้

อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
   4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม

พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ 
และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
   4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้งของตนเองและ

สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
   4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงาน

กลุ่มสามารถปรับตัวและท าางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้
อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ และมีความรักองค์กร 

   4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างานด้านเทคโนโลยีและการรักษา
สภาพแวดล้อมพลังงาน 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
   5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่ อการ

แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
   5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 
   5.4 มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร และการสื่อความหมาย 
การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอท่ีเหมาะสม 
   5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขา

เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องได้ 
6. ทักษะการปฏิบัติงาน 
   6.1 มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือประกอบวิชาชีพในสาขาที่

เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
   6.2 มีทักษะในการบริหารจัดการ การวางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการปรับปรุงพัฒนา 

ระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
   6.3 สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการท างาน 
   6.4 มีทักษะปฏิบัติและความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน (Project oriented) 
   6.5 สามารถปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

      4.2 ช่วงเวลา 
      ภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4  
      4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

     รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
ตามข้อก าหนดของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
     รายวิชาโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาเป็นการน าเอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ศึกษามาใช้ในการ

วิเคราะห์และแก้โจทย์ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยอาจมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม  และมีการน าเสนอ
โครงงานแก่คณะกรรมการคุมสอบเพ่ือพิจารณาผลงาน 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      นักศึกษามีวินัย ตรงต่อเวลา มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม นักศึกษามี
ความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเศรษฐศาสตร์ เพ่ือการ
ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี บูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธาได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ 
มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษาสภาพแวดล้อมต่อสังคม มีทักษะในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างาน  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด 
การเขียนและการสื่อความหมาย และใช้อุปกรณ์ เครื่องมือพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และประยุกต์ใช้ได้
อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถพัฒนาและดัดแปลงใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการแก้ปัญหาเฉพาะทาง 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงาน มีทักษะในการร่างแบบส าหรับงานสาขาวิชาชีพเฉพาะ และสามารถน าไปสู่ภาคปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ     

5.3 ช่วงเวลา 
     ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
     3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 
     มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

       ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน การน าเสนอโครงงานและความสามารถในการ
ท างานของระบบที่พัฒนาขึ้นในโครงงาน มีกรรมการสอบกลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ  
รู้จักกาลเทศะและท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบ 
ต่อตนเอง วิชาชีพ และต่อสังคม ปฏิบัติตนภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  
และเสียสละ 

- การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี 
 

นักศึกษา มีความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ทางเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
ได้อย่างเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพของตน และ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปได้ 

- การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี การเรียนการ
สอนในภาคปฏิบัติจากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

นักศึกษา มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพ่ือพัฒนา
ตนเองพัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

- การมอบหมายงานที่มีลักษณะให้มีการค้นคว้า
เพ่ือจะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 

นักศึกษา คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

- มีวิชาที่บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา
ยกตัวอย่างเช่า วิชาโครงงานเทคโนโลยี 
วิศวกรรมโยธา เพื่อท าการการวิเคราะห์ 
ออกแบบและพัฒนาชิ้นงานตามข้อก าหนดของ
โจทย์ปัญหาได้หลังจากที่ผ่านการเรียนรู้รายวิชา
ต่าง ๆ มาแล้ว 

มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามารถในการ 
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีทักษะในด้านการท างานเป็น 
หมู่คณะ สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่าง 
เหมาะสม และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

- การมอบหมายงานที่เป็นโครงงานบูรณาการ  
ร่วมกับการเรียนการสอน 
- การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คนและ
เวลา 

มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้ 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และศัพท์ทางเทคนิค 
ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

- การมอบหมายงาน เข่น รายงานหรือสืบค้นหา 
ข้อมูลและต้องมีการน าเสนอในลักษณะในชั้น
เรียนประกอบ สื่อน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ตาม
หัวข้อที่ก าหนดให้ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
   2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสังคมไทยและสังคม
โลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต คุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ ด าเนินชีวิตโดย
พ้ืนฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อ
เวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  และ
แสดงถึง การมีเมตตา กรุณา และความ
เสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  
สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
   1.1 การขานชื่อ การให้คะแนนการ
เข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 
   1.2 พิจารณาจากผล 
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  
และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน าความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 
 
 
 
 

 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้น
หลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 
 

 
   2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมิน
จากผลงานและการปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 

 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา (Problem Based 
Instruction) 

 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผลการ
ด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 

   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด  
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี 
มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ี
แตกต่าง มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 

 
 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์บุคคล
ต่าง ๆ 

 
 
   4.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้น
เรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกตพฤติกรรม 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจในการ
ด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง
การฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้
รูปแบบการน าเสนอได้เหมาะสมทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การสืบค้น ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอดถึง
รู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

 
 
 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และ
ฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและ
ข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้
จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ให้นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
 
   5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
น าเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

 
 
 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดศึกวิชาศึกษาทั่วไป  (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   

 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ                

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                  

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                

1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน                

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                

1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                

1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพื่อการท่องเที่ยว                

1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร                

1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน                

1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                  
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตัดสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน์                

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า                
3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะ 
การเข้าสังคม                

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                  

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของ
พลเมือง 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2501005 ก าแพงเพชรศึกษา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                

2521002 อาเซียนศึกษา                

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม                

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ไทย 

               

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ                
3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน                
3541001 การเป็นผู้ประกอบการ                
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น                
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                

1031001 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ                
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                

4001002 วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชวีติ 
ประจ าวัน                

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ                

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย                

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                

4091003 คณิตศาสตรกั์บการตัดสนิใจ                

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ                

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                

3524310 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน                

5001001 เกษตรในชวีติประจ าวนั                

5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ                
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                
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    2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย 
ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
   1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลารับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
   1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งตามล าดับ ความส าคัญ เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
   1.4 สามารถวิเคราะห์และประเมินผล
กระทบจากการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีต่อ
บุคคลองค์กรสังคม และสิ่งแวดล้อม 
   1.5 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึงเข้าใจถึงบริบททาง
สังคมของวิชาชีพเทคโนโลยีในแต่ละสาขา
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

 
1. ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัยการปฏิบัติตามกฎติกาท่ีก าหนด
หรือได้ตกลงกันไว้ 
2. มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้
นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้น
เรียนให้ตรงเวลาการส่งงานตาม
ก าหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ฯ  
3. ฝึกนักศึกษาให้มีภาวะความเป็น
ผู้น า การท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้
หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการ
เป็นสมาชิกกลุ่ม มีความสื่อสัตย์ โดย
ต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบ
หรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน 
4. สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
อาทิ การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท า
ประโยชน์แก่ส่วนรวมและเสียสละ  

 
1. ประเมินจาการตรงต่อเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน กางส่ง
งานตามก าหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
2. ประเมินจากการมีวินัยและ
พร้อมเพรียงของนักศึกษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
3. ปริมาณการกระท าทุจริตในการ
สอบ 
4. ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
5. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ในโอกาสต่างๆ 

2. ความรู้ 
   2.1 มีความรู้และความเข้าใจทาง
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ้ืนฐานการบริหารจัดการและ
เศรษฐศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้กับงาน
ทางด้านเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง และการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ 
ในเนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทาง
เทคโนโลยี 

 
1. ใช้การสอนหลานรูปแบบโดยเน้น
หลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดองค์ความรู้ 
2. จัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. ฝึกการแก้ปัญหาจากากรสร้าง
สถานการณ์จ าลอง 
4. ใช่วิธีการสอนแบบวิจัยพื้นฐาน 
5. นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณ์
ตรงจากสถานประกอบการ หรือสหกิจ
ศึกษา 

 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และการปฏิบัติของนักศึกษา
ในด้านต่างๆ คือ 
1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษา
จัดท า 
4. ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 
5. ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 



37 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
   2.3 มีความรู้ในวิธีการและการใช้
เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
ในการท างาน 
   2.4 สามารถบูรณาการความรู้ด้าน
เทคโนโลยีกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
   2.5 สามารถใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานจริงได้ 

 6. ผลการฝึกประสบการณ์จาก
สถานประกอบการ หรือสหกิจ
ศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
   3.2  สามารถรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ทางด้านเทคโนโลยี 
   3.3 สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไข
ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีระบบ
รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
   3.4 มีจินตนาการและมีความยืดหยุ่นใน
การปรับใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้
อย่างสร้างสรรค์ 
   3.5 สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหา
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้ด้วย
ตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 

 
1. กรณีศึกษาทางการประยุกต์สาขา
เทคโนโลยีโยธาอุตสาหกรรม 
2. มอบหมายงาน Project  โดยใช้
หลักการวิจัย 
3. การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทาง
เอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน 
 

 
1. ประเมินตามสภาพจริงจาก
ผลงาน 
2. การปฏิบัติของนักศึกษาอาทิ 
ประเมินการน าเสนอในชั้นเรียน 
3. ทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือ
สัมภาษณ์ 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขา

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มี
การท างานเป้นกลุ่ม การท างานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อ่ืนข้ามหลักสูตร 
หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลการสัมภาษณ์
บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้าน

1. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
2. ติดตามการท างานร่วมกันสามชิ
กกลุ่มของนักศึกษาเป็นระยะ 
พร้อมบันทึก พฤติกรรมเป็น
รายบุคคล 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
วิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารต่อสังคม
ได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
   4.2 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นใน
การแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้ง
ส่วนตัวและส่วนรวมพร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ 
และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ 
   4.3 สามารถวางแผนและรับผิดชอบใน
การพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทั้ง
ของตนเองและสอดคล้องกับทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
   4.4 รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความ
รับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่มสามารถปรับตัว
และท าางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น า
และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
วางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
และมีความรักองค์กร 
   4.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยในการท างานด้านเทคโนโลยีและ
การรักษาสภาพแวดล้อมพลังงาน 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
1. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับหมอบหมาย 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออก
และเสนอความคิดเห็นโดยการจัด
อภิปรายและเสวนางานที่มอบหมาย 
3. ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการ
แสดงความเห็น (Brainstorming) เพ่ือ
ฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
ด้วยเหตุผล 
4. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
 
 
 

3. ประเมินจากผลงานการอภิปราย
และเสวนา 
4. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง 

5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ 
ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี 
   5.2 มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้องได้
อย่างสร้างสรรค์ 
   5.3 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา
ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์
เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหา
ที่เหมาะสมเรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ 
2. ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล
และน าเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ถูกต้อง 
และให้ความส าคัญในการอ้างอิง
แหล่งที่มาข้อมูล 

1. ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอ
โดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง
ทางเทคโนโลยีโยธาอุตสาหกรรม 
2. ประเมินความสามารถในการ
อธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการ
เลือกเครื่องมือต่างๆ การอภิปราย 
กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอ
ต่อชั้นเรียน  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
   5.4 มีทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ
ข้อมูลทั้ง ทางวาจาและลายลักษณ์อักษร 
และการสื่อความหมาย 
การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอที่เหมาะสม 
   5.5 สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและ
เครื่องมือทางเทคโนโลยี เพ่ือประกอบ
วิชาชีพในสาขาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้ 
 

 3. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้าน
ความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็น
ระยะ  

6. ทักษะการปฏิบัติงาน 
   6.1 มีทักษะปฏิบัติการใช้เครื่องมือและ
อุปกรณ์พ้ืนฐานรวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือ
ประกอบวิชาชีพในสาขาที่เก่ียวข้องได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 
   6.2 มีทักษะในการบริหารจัดการ การ
วางแผน การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการ
ปรับปรุงพัฒนา 
ระบบการท างานอย่างต่อเนื่อง 
   6.3 สามารถบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับ
การท างาน 
   6.4 มีทักษะปฏิบัติและ        
ความสามารถในการท างานรูปแบบโครงงาน 
(Project oriented) 
   6.5 สามารถปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ 

1. สาธิตการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ 
รวมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติ 
2. มอบหมายงานตามใบฝึกปฏิบัติ 
(Job Sheet) 
3. เตรียมใบฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถเชิงทักษะในการ
แก้ปัญหาทางวิศวกรรม 
4. ฝึกท าการร่างแบบสั่งงานจริงใน
วิชาชีพเฉพาะ 
5. ฝึกนักศึกษาให้มีกิจนิสัยที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน 

1.  ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมระหว่างการใช้เครื่องมือ
และอุปกรณ์โดยการบันทึกเป็น
ระยะๆ  
2. ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
3. ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร สู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก  

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบตัิงาน 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

1. วิชาเอกเฉพาะพื้นฐาน  
   1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      
5791101  คณิตศาสตร์ส าหรับ
งานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

                              

5791102 การค านวณส าหรับ
งานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

                              

5791103  วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อมส าหรับฯ 

                              

5791104  วิทยาศาสตร์ 
เพื่อสถาปัตยกรรมเขียว 

                              

   2) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
5701101 การฝึกปฏิบัติงาน
เทคโนโลยีพื้นฐาน 

                              

5701102 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ 

                              

5701103 วัสดุอุตสาหกรรม                               
5701104 ความปลอดภัย 
และอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ 

                              

5702101 การจัดการ
อุตสาหกรรม 

                              

5703101 การพัฒนาบุคลากร
และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบตัิงาน 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

2. วิชาเฉพาะด้าน 
   1) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเฉพาะสาขา 
5791501 มูลฐานการออกแบบ
สถาปัตยกรรม 

                              

5792502 เขียนแบบก่อสร้าง 1                               
5792503 เขียนแบบก่อสร้าง 2                               
5731701 เทคนิคและเทคโนโลยี
ก่อสร้าง 

                              

5731702 เทคโนโลยีคอนกรีต                               
5731703 เทคโนโลยีคอนกรีต
ปฏิบัติการ 

                              

5793601 วิศวกรรมส ารวจ
ส าหรับงานก่อสร้าง 1 

                              

5793603 ปฏิบัติการวิศวกรรม
ส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 1 

                              

5792201 กลศาสตร์โครงสร้าง                               
5731601 ทฤษฎีโครงสร้าง                               
5791601 ปฐพีกลศาสตร์                               
5794102 การวางแผนและ
บริหารงานก่อสร้าง 

                              

5792401 การออกแบบ
โครงสร้างไม้และเหล็ก 

                              

5793402 การออกแบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

                              

5791602  วิศวกรรมฐานราก                               
5793301 เขียนแบบก่อสร้าง
ด้วยคอมพิวเตอร์ 1 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบตัิงาน 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

5793302 เขียนแบบก่อสร้าง
ด้วยคอมพิวเตอร์ 2   

                              

5793602 วิศวกรรมส ารวจ
ส าหรับงานก่อสร้าง 2 

                              

5793604 ปฏิบัติการวิศวกรรม
ส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 2 

                              

5793703 เทคโนโลยีการทดสอบ
วัสดุก่อสร้าง 

                              

5793705 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
การทดสอบวัสดุก่อสร้าง 

                              

5793204 การวางผังและ
ออกแบบชุมชนเมือง 

                              

5792805 กฎหมายส าหรับงาน
ก่อสร้าง 

                              

5793806 การประมาณราคา
อาคาร 

                              

5734101 การควบคุมงานและ
การตรวจสอบงานก่อสร้าง 

                              

5794101 ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน 

                              

5791801 ภาษาอังกฤษส าหรับ
งานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

                              

5791603 วิศวกรรมการทาง                               

       2) กลุ่มวิชาโครงงาน 

5794904 การเตรียมโครงงาน
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ทักษะการปฏิบตัิงาน 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

5794905 โครงงานเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

                              

3. วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
   1) แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5794401  เตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

                              

5794402  ฝึกประสบการณ์ฯ                               

   2) แผนสหกิจศึกษา 
5794403 เตรียมสหกิจศึกษา                               
5794404  สหกิจศึกษา                               
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 โดยนักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด จึงมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับระดับ
คะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 
                   ระดับคะแนน       ความหมาย     ค่าระดับคะแนน 
 A   ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+   ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B   ดี (Good)   3.00 
 C+   ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C   พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+   อ่อน (Poor)   1.50 
 D   อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E   ตก (Fail)   0.00 
 
       กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลระดับคะแนน ให้ใช้สัญลักษณ์แทนโดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.  2548 
และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ค) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการการศึกษา 
   ให้ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
   การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา 
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
   การประเมินคุณลักษณะของมาตรฐานการเรียนรู้จากผู้ให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผู้ควบคุมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ และอาจารย์นิเทศ 
 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
   การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จะมีการติดตามภาวการณ์มีงานท า
ของบัณฑิต อย่างต่อเนื่องและน าผลที่ได้น าไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาหลักสูตรแบบ
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ครบวงจร รวมทั้งการประเมินผลคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยหน่วยงานภายนอก โดยการด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
  1) ติดตามสภาวะการมีงานท าของบัณฑิตโดยมีการใช้แบบสอบถาม  ด้านระยะเวลาในการหางานท า  
ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ และความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ ฯลฯ 
  2) การตรวจสอบความต้องการของผู้ประกอบการ โดยการเข้าสัมภาษณ์หรือส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  
  3) การประเมินต าแหน่ง และความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
  4) การประเมินการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจากสถาบันการศึกษาต่าง ที่นักศึกษาได้เข้าศึกษา 
  5) ศึกษาข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร    
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
3.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.2 ระดับแต้มเฉลี่ยขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับ คะแนน) 
3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ข้อที่ 16 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย ์
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
  1.1 มีการจัดการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ใหม่ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย 
คณะ หรือหน่วยงานองค์กร 
  1.2 มีการแนะน าหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1 . 3  ชี้ แ จ งป รั ชญา  วั ตถุ ป ระส งค์ และ เป้ าหมายของหลั กสู ต ร  มอบ เ อกสา รที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  
เช่น รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ 
  1.4 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน 
การจัดท ารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 
   1.5 ก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา 
  1.6 ส่ง เสริมและสนับสนุนอาจารย์ ให้ เ พ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ เช่น การอบรมหรือศึกษา  
ดูงานด้านวิชาการต่าง ๆ เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประสิทธิ์ผลให้สูงยิ่งขึ้น 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     1) จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
     2) การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ การร่วมเครือข่ายพัฒนา

วิชาชีพอาจารย์ 
     3) สนับสนุนให้คณาจารย์ท าการวิจัยค้นคว้า เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะ

น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 
     1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริม

การสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และให้การสนับสนุนการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศ หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 2) การมีส่ วนร่ วมในกิจกรรมบริการวิ ชาการแก่ชุ มชนที่ เกี่ ยวข้องกับการ พัฒนาความรู้ 
และคุณธรรม 

 3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมการมีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
  การควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตร และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ตลอดระยะเวลาที่มี  
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณา ตามเกณฑ์ 3 ข้อ ดังนี้ 
  1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  3) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
2. บัณฑิต  
  คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาได้จาก 
  1) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานที่บัณฑิตเข้าท างานหลังจากจบการศึกษาตาม
ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 5 ด้าน เพ่ือน าผลประเมิน และข้อเสนอแนะมา
เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชาที่มีในหลักสูตร การจัดการ  ฝึกอบรมเสริมให้แก่
นักศึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน  การวิพากษ์หลักสูตร 
เพ่ือน าข้อวิพากษ์มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
  2) ร้อยละของภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรี ภายใน 1 ปี 
 
3. นักศึกษา 
  3.1 การรับนักศึกษา  
   หลักสูตรได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา คือ ปีการศึกษาละ 1 หมู่เรียน โดย 
ก าหนดคุณสมบัติไว้ใน มคอ.2 ดังนี้  
   1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
   2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  
   3) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554  
   4) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด  
 
  3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา  
   1) การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา สาขาวิชาได้จัดให้มีอาจารย์ที่
ปรึกษาคอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า จนจบการศึกษา  โดย คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมเพ่ือจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับฟังปัญหาและแนะน าแนวทาง ในการแก้ปัญหาทั้งด้านวิชาการและแนะแนว
ด้านอื่น ๆ  
   2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชามี
กระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม หารือเพ่ือจัดโครงการส่งเสริม
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และพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีในด้านต่าง ๆ ผ่านการด าเนินโครงการ ประเมิน ความส าเร็จโครงการ/ประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  
   3) นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ได้หลายช่องทาง เช่น ผ่านสื่อ
สังคม ออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ ส่งข้อความผ่านเฟสบุ๊คหรือไลน์ เข้าพบขอค าปรึกษารายบุคคล บันทึกข้อความถึง  
มหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 
4. อาจารย ์ 
  4.1 การรับอาจารย์ใหม่  
   มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ที่เข้าสอนโดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
ด าเนินการสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา หรือสาขาที่เก่ียวข้อง ใน
ระดับปริญญาโทข้ึนไป 
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
   1) อาจารย์ผู้สอน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ประเมินและ 
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป  
   2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ 
รายงานสรุปผลในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร  
   3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมินและสรุปผล  
เพ่ือน ามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  
   4) อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมินการเรียน 
การสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และน าข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนต่อไป 
  4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
   1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัยอย่าง 
ต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง  
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ  
   2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น การ 
ใช้สื่อการเรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและประเมินผล  
   3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้ได้มีต าแหน่งทางวิชาการ  
   4) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
   มีการเชิญวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษจากองค์กรเฉพาะทางภายนอกมาให้ความรู้ ถ่ายทอด  
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานจริงแก่นักศึกษา โดยต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษา ไม่
ต่ ากว่าระดับปริญญาโท ในสาขา/หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่บรรยาย 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
  5.1 หลักสูตร  
  1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  
   2) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย ทุก ๆ 5 ปี  
   3) จัดให้หลักสูตรมีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้  
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม  
   4) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การ
ท างาน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
   5) การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยผู้เรียน บัณฑิตที่ส า เร็จ 
การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต  
   6) มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะ สภาวิชาการ และสภา  
มหาวิทยาลัยท าหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยให้เป็นไป ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
 5.2 การเรียนการสอน  
   มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการให้คะแนนเกรดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รายวิชาเดียวกัน  
ต้องให้คะแนนเกรดร่วมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนร่วม ให้ผู้สอนพิจารณาความต่อเนื่องของเนื้อหาให้ สอดคล้อง
กัน และประชุมให้คะแนนเกรดร่วมกัน โดยการให้ตะแนนเกรดจะเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
  5.3 การประเมินผู้เรียนวางแผนแนวทางการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผล การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาทั้ง 6 ด้าน ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และน ามาก าหนดไว้ใน 
มคอ. 3/ มคอ. 4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลเพ่ือให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยผู้สอนสามารถเลือกกลยุทธ์การสอน วิธีการประเมินผลได้ เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
สอนโดย การบรรยาย และประเมินผลโดยการสังเกตการเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม ด้านความรู้สอนโดย
การ บรรยาย/ปฏิบัติ ประเมินผลโดยการสอบและการประเมินผลงาน ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศ สอนโดยการศึกษาค้นคว้าโดยอิสระทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน   
การน าเสนอ เป็นต้น 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  6.1 การบริหารงบประมาณ  
    มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร การ
จัดหาวัสดุการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแต่ละ
หลักสูตรอย่างเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรสามารถบริหารหลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของ
หลักสูตรที่ก าหนด 
  6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี  
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    สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญในภาพรวมของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) อาคารสถานที่เรียน 
            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  2)  อุปกรณ์การสอน 

    - 
      สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ได้เตรียมการสร้างห้องปฏิบัติการไว้รองรับเนื้อหาวิชาใหม่ ๆ  ให้

เท่าทันกับเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในส่วนของห้องปฏิบัติการที่มีอยู่เดิม มีการปรับปรุง
ซ่อมแซมเครื่องมือให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถรองรับการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษาได้เป็น
อย่างดี 

     สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ใช้เอกสารประกอบการศึกษาในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งให้บริการหนังสือ ต าราเรียน วารสาร วิทยานิพนธ์ สิ่งพิมพ์  อ่ืน ๆ และ
โสตทัศนวัสดุ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
      สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  คือ เครื่องมือ

อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การ
ใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในหลักการ วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมี
ทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท้ังห้องสมุด อินเทอร์เน็ตและสื่อการสอนส าเร็จรูป เช่น 
วีดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการค านวณรวมถึงสื่อประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้น ต้องมีทรัพยากรขั้น
ต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเอ้ือให้คณาจารย์สามารถ ปฏิบัติงานสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับการ
ท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
  3) มีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และมีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน ส าหรับใช้ประกอบการสอน 
  4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ 
  5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 
ต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
           1) มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอน
และผู้เรียน 
       2) ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ เพ่ือการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
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       3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้
บริหารได ้
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) เกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1)  อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม   
     เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

× × × × × 

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ     
     ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานคณุวุฒิระดับ 
     ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลย ี

× × × × × 

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
     (ถ้าม)ี ตามเจตนารมณ์ของการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน 
     การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 
     ด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามเจตนารมณข์องการ 
     จัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศกึษาที่ 
     เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามเจตนารมณ์ของการ 
     จัดท า มคอ7. ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

× × × × × 

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาที่ก าหนดใน มคอ.3  
     และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
     ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ  
     การประเมินผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน    
     ในมคอ 7. ปีท่ีแล้ว 

 × × × × 

(8)  อาจารย์ใหม่ของหลักสูตร (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอื 
     ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

(9)  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ  
     วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

× × × × × 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันา 
      วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

× × × × × 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพ 
      หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   × × 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม ่ 
      เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
         1) ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
                2) ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะ ๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
                1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและประมวลผล 
    2) การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประ เมิน โดยผู้ มี ส่ วนร่ วม  (stakeholders) ได้ แก่  ผู้ เ รี ยน  ผู้ สอน  ผู้ ปกครอง  ศิษย์ เก่ า  
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ  

 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) ภายหลัง

ส าเร็จการศึกษาทุก 5 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 
7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  

4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา  ปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
ทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอประธาน
โปรแกรม  
 4.2 อาจารย์ผู้หลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพ
ภายใน 
 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานและ
วางแผนปรับปรุงการดด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ค าอธิบายรายวิชา 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



55 
 

ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ  รูปแบบ  และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ  ฝึกปฏิบัติการ
คิดวิเคราะห์  การสังเคราะห์  การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ  โดยน าเสนอผลการศึกษาด้วยวาจาและ
ลายลักษณ์ 
  Thai Language principles, style and language usage in diverse contexts from various 
information resources and to practice critical thinking, synthesis and summarizing, including to 
present the study by verbal and written communication. 
 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  ฝึก
ปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
  Principles, language usage and communication to achieve communication 
purposes, including to practice speaking and writing as well as an assessment of speaking and 
writing. 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 
  การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านบทความภาษาอังกฤษสั้น 
ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
  Writing basic sentences based on English grammar, reading short passages, listening 
to and speaking from various dialogues. 
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้างและรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะการฟัง 
การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
  This course emphasizes on English structure and forms based on diverse situations 
and practicing grammatical skills of English listening, speaking, reading and writing for 
communication. 
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1551003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(2-2-5) 
English for Standardized Test 
ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรืออ่ืนๆ  

ทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน  
ฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา ส าหรับทักษะการสอบการฟัง อ่าน

และเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
 
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
ฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง 
  Meaning of Japanese vocabularies and idioms in daily life situations, practicing 
various skills such as listening, writing, reading, and narrative skills by using Japanese vocabularies 
and idioms, the simple explanations in Japanese about everyday life for applying in real situations. 
 
1571001   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์
เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ และสามารถน าไป
ประยุกตใ์ช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
  Basic Chinese pronunciation, listening and speaking skills, grammatical usage for 
communication in daily life, Chinese vocabularies for applying in real life. 
 
1571002   ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร การซื้อสินค้า 
และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการเป็นเจ้าของประเทศท่ีดี  
  Chinese vocabularies, idioms and conversations in various situations such as 
travelling by cars, trains or airplanes, in a hotel, and a restaurant, shopping and other situations 
that related to businesses, to behave as a nice country host. 
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1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกการ
ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนา
เรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
  Meaning of vocabularies and idioms in Korean, listening, speaking, reading, and 
writing with short sentences and passages including storytelling and explaining with Korean 
vocabularies and expressions, expressions for basic communication. 
   
1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระและการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์และส านวน ฝึกการ
ฟัง การพูด การอ่านและการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
  Learning consonant, vowel and pronunciation, basic grammar, vocabularies and 
idioms, listening, speaking, reading and writing with basic conversations. 
 
1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะ
ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบท
สนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง 

Meaning of vocabularies and idioms in Burmese, listening, speaking, reading and 
writing for short sentences and passages including storytelling and explaining with Burmese 
vocabularies and expressions for basic communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



58 
 

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทางชีววิทยา ปัจจัย
ทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา  องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการ
พัฒนาตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
  Human behavior and human behavioral studies, behavioral factors, biological 
factors, social factors, psychological factors, elements of the behavior, emotional intelligence, 
self-understanding, self-development, human relations, teamwork, and social living with 
happiness. 
 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์  ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการตัดสินใจ 
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา การประยุกต์ใช้ความคิดใน
ชีวิตประจ าวัน 
  The process of human thought, logical thinking and reasoning, analytical thinking, 
decision process, creative thinking, deductive thinking, and critical thinking, problem solution and 
idea application in daily life. 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทางจริยธรรม 
หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ส่วนบุคคลและสังคม 
  Meaning of ethics and human beings, the importance of ethics to human beings, 
the theory of ethics, the ethical principle of philosophy and religion for human beings, application 
for ethical principle to develop the quality of life for individual and society. 
 
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริงและ
หลักศาสนธรรมไปประยุกต์ ใช้ ในการแก้ปัญหา  พัฒนาชีวิตและสั งคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก 
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
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  Meaning of life, human life, living in today’s world, bringing out truth and religious 
doctrine to apply for solving problems and developing life, society, and ethical principles for 
happy life and peaceful society. 
   
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญต่างๆ ของ
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
  History, factors, and main characteristics of Buddhism, main doctrine of Buddhism, 
Buddhism and Thai society, ethical principles of Buddhism for practicing in daily life and 
developing oneself and society. 
 
1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึง
สารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
  Definition, significance, role of information technology, information literacy 
standards, information resources, information resource management system, information sources, 
search engines for information resources, information access, reference, and research 
presentation. 
   
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เกี่ยวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรงบันดาล
ใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบความ
งาม หลักการจัดภาพ  ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงานทัศนศิลป์ด้านความงามและ
เรื่องราว  โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
ตามหลักวิชาการ 
  Aesthetics related to impression and affection of nature and environment inspiring 
visual art work in painting, sculpture, and architecture, perceiving aesthetics element, composition 
principle, and theories of Thai visual arts presentations leading to the values in beauty and story 
through learning process of basic principles of visual arts appreciation and academic criticism. 
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2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง
องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของการรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการ
เห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
  Distinguishing aesthetics, definitions of aesthetics of performing arts, components 
of Thai and international performing arts, significance of perceptions, theories of seeing, hearing, 
moving and performing. 
 
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสมวงดนตรีไทย 
วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ที่พบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติ
ดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพื่อก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
  Fundamental components of music, Thai musical instruments, western musical 
instruments, the combination of Thai and western musical bands, common forms, dominant 
composers, and masterpiece of literary work.  
   
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะผู้น า การ
ตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความขัดแย้ง การจัดการ
การเปลี่ยนแปลง 
  Definition, an emphasis, conceptual development and leadership theories, 
leadership development, decision, motivation and encouragement, communication and 
teamwork development, confliction management and charging management. 
   
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน การพูด 
การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
  Definition, importance and components of personality, personality development 
in speaking, dressing, personal interaction and arts of socializing. 
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในสังคมไทย 
เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์และปัญหา
ทางสังคมที่เกิดขึ้นในสังคมไทยร่วมสมัย 
  Political development history, economy, Thai social and culture, conditions or 
factors of determining and changing political structure economy, Thai society and culture, the 
cultural heritage transfers from the early time to present, understanding social phenomenon and 
problems in Thai contemporary society. 
   
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทางสังคม
ของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย การมีคุณธรรม 
จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่างๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความเป็นพลเมือง 
  Social role, conscience, and responsibility of being good members of society, civic 
social engagement, development process for public mind, being good citizens in a democracy, 
morality and ethics including concepts for prevention and suppression on corruption in Thai 
society, causes and impacts of corruption and solutions of corruption by applying citizenship 
concepts. 
 
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิดมุมมอง
ต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ 
ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
  Significant interdisciplinary social science phenomena around the world, ASEAN 
and Thailand in order to create a perspective on diversity, modern global interaction, global 
mindset, a modern worldview of politic, economy, society and culture, national state and 
nationalism, civic community, peach studies, religions for new world, global citizenship, gender 
and sexuality and modern society. 
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2501005  ก าแพงเพชรศึกษา      3(2-2-5) 
Kamphaeng Phet Studies 
สภาพภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  สังคม เศรษฐกิจ  ประชากร ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เชิงวิเคราะห์ ศักยภาพและโอกาสของการพัฒนาในอนาคต  ศึกษาก าแพงเพชรในมิติเมืองอยู่อาศัย  เมืองน่าอยู่ 
เมืองท่องเที่ยว เมืองประวัติศาสตร์และมรดกโลก รวมถึงการอนุรักษ์และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของ
ก าแพงเพชรในฐานะเมืองมรดกโลก 
  
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและประเทศใน
กลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และสังคมหลังสมัยใหม่
ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตอัน
เป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
  Concepts and characteristics of Thai rural changes related to the world and Asian 
countries including to explore the transformation of agriculture to industrial society and modernity 
to post modernity with discourses in accordance, development and transformation of 
socioeconomic, culture, as well as way of life as a result of globalization and social movement 
of localization. 
 
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้า 
บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร การศึกษา การกีฬา สุขภาพ 
และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
  Definition, importance, background, charters, politics, economy, society, culture, 
ASEAN way, competitiveness, free trade area, special economic zone, free circulation, service, 
investment, capital, skilled labors and ASEAN market, tourism, agriculture, education, sports, 
health, and development gap. 
   
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่ งแวดล้อม 
ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วม
การจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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  Ecology, human beings, community, environment, relations among human beings, 
community and environmental, spatial relation, biodiversity, the impact of human activities on 
environment such as energy consumption and agriculture, solutions to the problem of 
environment ethics, conservation principles, participation in integrative management, and 
sustainable development.  
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์   ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและความยั่งยืน 
  Local resources management with systematic integrative  management focusing 
on social measures, economics, law, good governance, local wisdom, participation, sufficiency, 
environment management, sustainable development, and geographic information technology in 
order to emphasize community, locality, and sustainability. 
   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทางประชาธิปไตย
ของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย การจัดระเบียบการ
ปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
  Concepts and evolution of Thai politics and government, constitution, Thai 
democratic development including political process, role and duties of political institutions, 
governing management, analyzing problems and future tendency of Thai politics. 
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พ้ืนฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆ ของกฎหมาย การใช้และการ
ยกเลิกกฎหมาย หลักท่ัวไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
  Basic knowledge, source, characteristics and types of laws including usage and 
abrogation of laws, the general principles of civil and criminal laws. 
 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการประกอบ
ธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการปรับปรุงธุรกิจ 
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  Definition, significance and processes of business initiation, business readiness 
assessment, searching for business opportunities, business planning, market entry and business 
assessment and improvement. 
 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัวเพื่ออนาคต การ
วางแผนการออม การลงทุน และหลังการเกษียณ วิธีการของสินเชื่อส่วนบุคคลและการลงทุน การรู้จักใช้เงินเพ่ือ
สุขภาพและพักผ่อนบันเทิง 
  Financial planning and management in daily life for personal and family future, 
saving plan, investment plan and retirement plan, how to implement personal and investment 
loans, how to spend money for healthcare, relaxation and entertainment. 
 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบการ 
การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิ จ จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
  Concepts and theories of entrepreneurship, elements regarding the readiness on 
implementation, opportunities and challenges entrepreneur, business theories, ethics and 
responsibility, related law trends to be the entrepreneur. 
 
3591003 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) 

The King Philosophy for Local Development 
แนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบ
องคร์วมกับทีมภาคีเครือข่าย 
 
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1031001 ทักษะในศตวรรษท่ี  21  เพ่ือชีวิตและอาชีพ   3(2-2-5) 

21st Century Skills for Living and Occupations 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยการบูรณาการ การประยุกต์

เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ  
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1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะ
เบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
  The significance and the necessity of sports and recreational activities to improve 
the quality of life, scope of sports and recreational activities, the value of sport and recreational 
activities on physical, mental, emotional and social, assessment of one’s health, select of types 
of sports and recreations, train of basic sport skills and to organize the recreational activities. 
 
1161002 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการและขั้นตอน
ของก า รออก ก า ลั ง ก า ย เ พ่ื อสุ ขภ า พ  ก า รออก ก า ลั ง ก า ย เ พ่ื อ พัฒนา สมร ร ถภ าพ  ท า งก ายด้ า น 
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกายอย่างถูก
วิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการออกก าลังกาย การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
  Definition, scope, purpose and benefits of exercise, the principles and procedures 
of the exercise, exercise to improve performance physical aspects, the selection of physical 
activities in accordance the exercises properly, using the equipment and exercises, training 
exercise in the fitness facility and physical fitness test. 
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
  The definition of science and technology, elements and the process of acquiring 
scientific knowledge, technology, energy, chemicals and herbs in everyday life. 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในประเทศ
และโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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  Definition and category of environment and natural resources, importance of the 
environment and natural resources, the environment and humans. The environmental condition 
currently occurring in the country and the world. Impact on the environment and natural 
resources, conservation and sustainable management of natural resources, coupled with the 
moral and ethical principles. 
 
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี  การป้องกันโรคและยาเสพติด  การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  การส่งเสริม
สุขภาพ  โรคติดต่อ  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  การคุมก าเนิด  อุบัติเหตุและการป้องกัน  สิ่งแวดล้อมและ
สุขอนามัยในการประกอบอาชีพ  และระบบหลักประกันสุขภาพ 
  Healthy, disease  prevention  and  drugs, first aids , health  promotion, 
communicable  disease, sexually transmitted disease, contraception, accident  prevention,  health  
care  and  environment  for  careers  and  health care coverage. 
 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณภาษี  
คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
   Interest, the credit, leasing, mortgage, pawning, and for sale, tax calculation, 
introduction to mathematical finance, application of mathematics in everyday life. 
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการ
กระจาย ความน่าจะเป็นและทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านสถิติและการตัดสินใจ     
  Logic and reasoning, statistical methods, measure of central tendency, measure of 
dispersion, elementary of probability and decision theory, the practice using statistical software 
and decision making. 
 
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ  เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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Using operating system, utility programs, using the internet, information searching, 
learning for information technology and communication, applied to education, the laws and 
morality ethics in information technology. 
 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับระบบงานของ
องค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
  Using tools and methods in the design and development of websites, the 
application of the system of organization, creating and designing webpages by using computer 
software. 
 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน      3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรมกระดาน
ค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

Using word processing software, presentation software and electronic 
spreadsheet software for application in the daily life. 
 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  การผลิต
สัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทางการเกษตร ผลพลอย
ได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  Evolution and importance of agriculture, suitable agricultural production systems, 
plant production, organic agriculture, royal initiative agriculture, environmental factors affecting 
agriculture production, agricultural by-products and their user, the impact of the agricultural 
occupations. 
 
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  ความส าคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ อาหารและสารอาหาร หลักการบริ โภคอาหาร
เพ่ือให้มีสุขภาพดี ประเภทของอาหารเพื่อสุขภาพ อาหารฟังก์ชั่น อันตรายและความปลอดภัยของอาหาร  

The importance role of  food for health, food and nutrients, principles of food 
consumption for good health, types of healthy foods, functional foods, hazards and food safety. 
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5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือกในการใช้
เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 

Background on the technology used in everyday life, local technology, 
alternative to use technology, using equipment, machinery, various utensils and equipment 
maintenance. 
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ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 

1. วิชาเฉพาะ 
     1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 
5791101 คณิตศาสตร์ส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา        3(3-0-6) 
    Mathematics for Civil Engineering Technology  
   เศษส่วนและทศนิยม มาตราส่วนและร้อยละ ตรีโกณมิติ การแปลงหน่วยน้ าหนัก ระยะ พ้ืนที่ 
และปริมาตร   
  
5791102 การค านวณส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     3(2-2-5) 
  Calculation for Civil Engineering Technology 
   ระบบหน่วย สมการ ฟังก์ชันและกราฟ การประยุกต์การค านวณส าหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา  

 
5791103   วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     3(2-2-5) 
   Science and Environment for Civil Engineering Technology 

ประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประเมินแนวโน้มผลกระทบ คุณภาพ
น้ า, คุณภาพอากาศ, คุณภาพที่อยู่อาศัย, ก าลังการผลิตทางการเกษตร, ผลกระทบต่อการจราจร, ผลกระทบทาง
สังคม, ผลกระทบต่อระบบนิเวศ, ผลกระทบทางเสียง, ผลกระทบภาพ (ภูมิทัศน์) การอนุรักษ์พลังงาน ความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม การก าจัดของเสียและควบคุมมลพิษทางอากาศ  และหามาตรการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบ
ที่จะเกิดข้ึน 

 
5791104   วิทยาศาสตร์เพื่อสถาปัตยกรรมสีเขียว      3(2-2-5) 
   Science for Green Architecture 

 การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การออกแบบอาคาร การใช้แสงสว่างธรรมชาติ การ
ใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ร่มเงาจากต้นไม้  การท าความเย็นโดยวิธีธรรมชาติ การจัดรูปทรง
และทิศทางอาคาร การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ  การสร้างร่มเงาให้อาคาร และการใช้แหล่งน ้าเพ่ือการ
ไหลเวียนความเย็น การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้างและแนวทางจัดการด้วยหลักวิทยาศาสตร์ 
  การปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจอาคารพื้นถ่ิน และการออกแบบแนวคิดสถาปัตยกรรมเขียว  
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        1.2  กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา               น(ท-ป-อ) 
5701101 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน     3(0-6-3) 
  Basic Technology Practice 

การฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน การใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน เครื่องมือร่างแบบ เครื่องมือ
วัดเบื้องต้น งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสว่าน งานเจาะ งานท าเกลียวด้วยมือ 
งานไฟฟ้าเบื้องต้น และงานเชื่อมโลหะเบื้องต้น 
 
5701102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
  Basic Technology Practice 

การบริหารข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต การสื่อสารสมัยใหม่ และการน าเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบันมาใช้ในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 
 
5701103 วัสดุอุตสาหกรรม        3(2-2-5) 
  Industrial Materials 

พ้ืนฐานของวัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ ส่วนประกอบและประโยชน์
ของวัสดุ หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม  การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ  วัสดุใหม่ทาง
อุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
5701104  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ   3(2-2-5) 
  Safety and Occupational Health in the Workplace 

หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด้านอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักการและเทคนิคที่
เกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 
 
5702101 การจัดการอุตสาหกรรม       3(2-2-5) 
  Industrial Management 

พ้ืนฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในอุตสาหกรรม โครงสร้างองค์กร
และการก าหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุมติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ 
จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การ
ควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่าย และการบริหารความเสี่ยง 
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5703101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี    3(2-2-5) 
Staff Development and Training Technology 
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การพัฒนาตามสายอาชีพ 

(Career Planning) การส ารวจความจ าเป็นในการฝึกอบรม การก าหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดท า
แผนการฝึกอบรม เทคนิคการน าเสนอและการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล การ
จัดท าเอกสารในการฝึกอบรม และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน 

 
   2. วิชาเฉพาะด้าน                              
        2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ    
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
5791501    มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม      3(2-2-5) 
  Architectural Design Fundamental 
  ความต้องการของมนุษย์ที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรม แนวคิดในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมขั้นมูลฐาน สัดส่วนมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ การเคลื่อนไหวทางแนวราบและแนวตั้ง การออกแบบ
ที่ว่างเพื่อการใช้สอย การน าเสนองานปฏิบัติการท าหุ่นจ าลองเบื้องต้น 
  การออกแบบและเขียนแบบร่างลายเส้นหรือแบบจริง 
 
5792502   เขียนแบบก่อสร้าง 1        3(0-6-3) 
  Construction Drawing 1 
  การเขียนแบบขั้นพ้ืนฐาน ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของที่ว่าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย โดยใช้
สัดส่วนและพฤติกรรมของมมนุษย์ในการออกแบบ เน้นหลักการจัดผังบริเวณให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเขต
ร้อน และ อาคารพักอาศัยขนาดเล็ก 
 
5792503    เขียนแบบก่อสร้าง 2        3(0-6-3) 
  Construction Drawing 2 
  วิชาบังคับก่อน : เขียนแบบก่อสร้าง 1         
  เขียนแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม อาคารพักอาศัยขนาดใหญ่ พ้ืนที่อาคาร
ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 
 
5731701  เทคนิคและเทคโนโลยีส าหรับการก่อสร้าง      3(2-2-5) 
   Technique and Technology for Construction 

       เทคนิคและเทคโนโลยีส าหรับการก่อสร้าง โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค การวางผัง 
การท างานระบบฐานราก การก่อสร้างถนน การก่อสร้างองค์อาคาร การติดตั้งวัสดุมุงอาคาร 

 ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางผัง การท างานระบบฐานราก การก่อสร้างถนน การก่อสร้างองค์อาคาร 
การติดตั้งวัสดุมุงอาคาร 
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5731702 คอนกรีตเทคโนโลยี       1(1-0-2) 
   Concrete Technology  
   คุณสมบัติของวัสดุผสม ปูนซีเมนต์ น้ า การออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต การผสมคอนกรีต 
คอนกรีตสด คอนกรีตแข็งตัว การเท การล าเลียง การท าคอนกรีตให้แน่น การบ่มคอนกรีต การควบคุมคุณภาพ
ของคอนกรีต  
 
5731703 คอนกรีตเทคโนโลยีปฏิบัติการ      2(0-4-2) 
   Concrete Technology and Laboratory  
  วิชาเรียนพร้อมกัน : 5731702  คอนกรีตเทคโนโลยี      
   ปฏิบัติการทดสอบวัสดุมวลรวม การทดสอบค่าการไหลแผ่ การทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต 
การทดสอบก าลังอัดของคอนกรีต  
 
5793601 วิศวกรรมส ารวจส าหรับการก่อสร้าง 1     1(1-0-2) 
  Surveying Engineering for Construction 1 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส ารวจและการท าระดับ  การส ารวจเชิงเส้น การระดับ กล้องวัดมุม 
ทฤษฎีของความคลาดเคลื่อน การส ารวจวงรอบ  
 
5793603 ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจส าหรับการก่อสร้าง 1    2(0-4-2) 
  Surveying Engineering for Construction 1 and Laboratory 
  วิชาเรียนพร้อมกัน : 5793603  ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจส าหรับการก่อสร้าง 1   
  ปฏิบัติการวัดระยะทาง การส ารวจเชิงเส้น การวัดมุมการวงรอบ การระดับ การวางผัง 
 
5792201  กลศาสตร์โครงสร้าง        3(3-0-6) 
   Mechanical Structure  
   หลักการเบื้องต้นทางกลศาสตร์  สมดุลของแรง พฤติกรรมของแรง น้ าหนักบรรทุกที่มีต่อ
โครงสร้างอาคาร ชนิดของแรง น้ าหนัก ชนิดของฐานรองรับ การหาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้าง แรงเฉือน และ
โมเมนต์ดัด แรงภายในชิ้นส่วนของโครงข้อหมุน การโก่งตัวของคาน  
 
5731601 ทฤษฎีโครงสร้าง        3(3-0-6)   
  Structural Theory  
  หลักการของแรงสถิต การวิเคราะห์โครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์คาน  โครงข้อหมุน 
และโครงข้อแข็ง การวิเคราะห์โครงหลังคา การเขียนเส้นอิทธิพล การค านวณระยะโก่งของโครงสร้าง และการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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5791601 ปฐพีกลศาสตร์        3(2-2-5) 
  Soil Mechanics 
  การเกิดของดิน  ลักษณะและโครงสร้างของดิน คุณสมบัติพ้ืนฐานทางวิศวกรรมของดิน การ
จ าแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม ความซึมได้ของน้ าในมวลดิน ก าลังรับแรงเฉือน หน่วยแรงในดิน การยุบอัด
ตัวและการทรุดตัวของดิน การเจาะส ารวจชั้นดิน การบดอัดดิน ความสามารถในการรับน้ าหนักของดิน 
   ปฏิบัติการทดสอบการหาขนาดของเม็ดดินดินโดยใช้วิธีตะแกรงมาตรฐาน การทดสอบการบดอัด
ดิน การทดสอบการหาค่าความหนาแน่นของดินในสนามโดยวิธีกรวยทราย 
 
5794102    การวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง      3(3-0-6)    
  Construction Planning and Management 

  ความหมายและประเภทของงานก่อสร้าง การวางแผนและเตรียมสถานที่ก่อสร้าง การจัดหา การ
จัดเก็บและการควบคุมการใช้วัสดุ กระบวนการบริหารงานก่อสร้าง  
 
       2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ) 
5794904  การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา      1(0-2-1)  

Pre-Project in Civil Engineering Technology 
          การค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม หรืองานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา การตั้ง
ชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน
การจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานความก้าวหน้า และการน าเสนอ
โครงงาน 
 
5794905  โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา       3(0-6-3) 

Project in Civil Engineering Technology  
รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 5794901 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

  การทบทวนชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหาวัตถุประสงค์ ขอบเขต ตามหัวข้อโครงงานใน
รายวิชา 5713108 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนวทางการแก้ปัญหา
ปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผล จัดท ารายงานและน าเสนอ
โครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 
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  2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                                น(ท–ป–อ)  
5792401    การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก      3(2-2-5) 
  Timber and Steel Design 
  วิชาบังคับก่อน : 5731601  ทฤษฎีโครงสร้าง      
  คุณสมบัติของไม้และเหล็กรูปพรรณ การออกโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้  ทฤษฎีตัวคูณความ
ต้านทานและน้ าหนักบรรทุก การออกแบบชิ้นส่วนองค์อาคาร การออกแบบจุดต่อปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้
และโครงสร้างเหล็ก 
 
5793402    การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก      3(3-0-6) 
   Reinforced Concrete Design 
  วิชาบังคับก่อน : 5731601 ทฤษฎีโครงสร้าง      
  การถ่ายน้ าหนักบรรทุก การออกแบบคาน การออกแบบเสา การออกแบบพ้ืน การออกแบบ
บันได การออกแบบฐานราก และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 
5791602  วิศวกรรมฐานราก       3(3-0-6) 
  Foundation Engineering 
   ชนิดและแบบของฐานราก การส่งถ่ายแรงของฐานรากลงสู่ดิน การออกแบบฐานรากตื้นและฐาน
รากลึก การทดสอบการรับน้ าหนักของฐานราก การทรุดตัวของฐานราก แรงดันด้านข้างของดิน ก าแพงกันดินและ
เข็มพืด เสถียรภาพของความลาดของดิน 
 
5793301     เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1       3(0-6-3) 
  Computer Graphics for Construction Drawing 1 
  เขียนแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้าง อาคารสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กและองค์ประกอบต่าง ๆ  ด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
5793302    เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2       3(0-6-3) 
  Computer Graphics for Construction Drawing 2 
  วิชาบังคับก่อน : 5793301เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์  1    

 ปฏิบัติงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล และไฟฟ้า อาคารสิ่งปลูกสร้าง
ขนาดใหญ่และองค์ประกอบต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
5793602    วิศวกรรมส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 2      3(2-2-5) 
   Surveying Engineering for Construction 2 
  วิชาบังคับก่อน : 5793601  วิศวกรรมส ารวจส าหรับการก่อสร้าง 1     
  เส้นชั้นความสูง การส ารวจเพ่ือการท าแผนที่ภูมิประเทศ พ้ืนที่และปริมาตร ระบบดาวเทียมใน
การรังวัดและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสามเหลี่ยม 
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5793604    ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 2    3(2-2-5) 
   Surveying Engineering for Construction 2 
  วิชาที่เรียนพร้อมกัน : 5793602  วิศวกรรมส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 2   
  ปฏิบัติด้านการส ารวจรังวัดเพ่ือการท าแผนที่ภูมิประเทศ การอ่านแผนที่  และเส้นชั้นความสูง 
พ้ืนที่และปริมาตร การตรวจสอบกล้องระดับ การรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอส 
 
5793703     เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุก่อสร้าง      1(1-0-2)   
  Construction Material Testing Technology 
   คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง พฤติกรรมการรับแรงของวัสดุโครงสร้างประเภทไม้ เหล็ก 
อิฐ ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติวิธีการทดสอบ การสุ่มตัวอย่างวัสดุ  
 
5793705     ปฏิบัติการเทคโนโลยีการทดสอบวัสดุก่อสร้าง    2(0-4-2)   
  Construction Material Testing Technology 
    วิชาที่เรียนพร้อมกัน : 5793703  เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุก่อสร้าง  
  ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง การทดสอบแบบไม่ท าลาย (Hammer Test) การทดสอบไม้ 
เหล็ก อิฐ และวัสดุก่อสร้างอ่ืน ๆ ตามมาตรฐาน 
 
5793204    การวางผังและออกแบบชุมชนเมือง     3(2-2-5)  
   Urban Planning and Design 
    วิวัฒนาการ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนเมือง ในมิติต่างๆ อาทิ การตั้งถิ่นฐานชุมชนเมือง ภูมิศาสตร์ชุมชนเมือง สั งคมวิทยาชุมชน
เมือง และเศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง เป็นต้น 
    ปฏิบัติการวางแผนด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบ
การจราจรและขนส่ง กระบวนการและเทคนิคการวางแผนขั้นพื้นฐาน 
 
5792805     กฎหมายส าหรับงานก่อสร้าง       3(3-0-6)   
  Law for Construction  
   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคาร พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติ
แรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แรงงานสัมพันธ์ กฎกระทรวงต่าง ๆ ผลกระทบต่อการก่อสร้างอาคาร  
การศึกษาเปรียบเทียบงานก่อสร้างอาคารในชุมชนกับบทบัญญัติทางกฎหมาย 
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5793806 การประมาณราคาอาคาร       3(2-2-5) 
   Building Estimation 
  ชนิด และรูปแบบของสัญญาก่อสร้าง เอกสารประกอบสัญญา รายการก่อสร้าง หลักการ
ค านวณหาปริมาณวัสดุในงานก่อสร้าง การประมาณราคาตามมาตรฐานแนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างของ 
วสท.  
   ปฏิบัติการประมาณราคาค่าแรง ผลก าไร การเสนอราคาและการประมูล 
 
5734101     การควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง                             3(2-2-5) 
  Supervision and Inspection for Construction 
  บทบาทและคุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจงาน สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง 
โดยการตรวจงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้าง การท ารายงานการก่อสร้าง รายงานผลการ
ทดสอบวัสดุและอ่ืน ๆ ความปลอดภัยของอาคารตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
   ปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจและตรวจสอบอาคาร 
 
5794101  ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน       3(3-0-6)   
   Infrastructure System 

วิชาบังคับก่อน : 5731701  เทคโนโลยีก่อสร้าง     
    ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน นโยบายการพัฒนาโครงสร้างสร้างพ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ อาทิ ระบบคมนาคม ระบบพลังงาน ระบบการจัดการน้ า ระบบสื่อสาร ระบบก าจัดขยะ และ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในอาคาร อาทิ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา ระบบน้ าทิ้ง ระบบสื่อสาร เป็นต้น  
การจัดการและด าเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และกรณีศึกษา 
 
5791801  ภาษาอังกฤษส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา    3(3-0-6) 
  English for Civil Engineering Technology 
  การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในงานวิศวกรรมโยธา ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด  
 
5791603  วิศวกรรมการทาง        3(3-0-6) 
   Highway Engineering 
   การออกแบบทางเรขาคณิตของแนวทาง  การออกแบบผิวทาง จุดตัดในระดับพ้ืนที่และทาง
ยกระดับ การระบายน้ า วิศวกรรมการจราจร การก่อสร้างทางและการบ ารุงรักษา 
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3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา               น(ชม.) 
5794401 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      2(90) 
       Preparation for Professional Internship 
  ให้นักศึกษาได้เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนที่จะเข้าไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของโปรแกรมวิชา 
 
5794402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       5(450) 

    Professional Internship 
รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : มีหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสม 

                                                 เป็นไปตามระเบียบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ให้นักศึกษาได้ออกฝึกงานในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กับแขนงวิชา ที่
ศึกษาไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของโปรแกรมวิชา 
 
5794403 เตรียมสหกิจศึกษา        1(45) 

Preparation for Cooperative Education 
  ให้นักศึกษาได้เตรียมสหกิจศึกษา ก่อนที่จะเข้าไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของโปรแกรมวิชา 

 
5794404  สหกิจศึกษา        6(540) 

    Cooperative Education 
รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน :  มีหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นไป 
                                        ตามระเบียบสหกิจศึกษา 
การศึกษาร่วมระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือเชื่อมโยงการเรียนรู้ในห้องเรียนกับ

ประสบการณ์จากงานจริง ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง โดยนักศึกษาจะได้ใช้ประสบการณ์ท่ีได้มาปรับปรุงตนเองให้เป็น
วิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่แนวความคิดและความสามารถเชิงปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและสามารถน าองค์
ความรู้ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมนักศึกษาจะต้องเข้าปฏิบัติงานจริง
ในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วยวิศวกรหรือเทียบเท่าในลักษณะพนักงานชั่วคราวภายใต้การก ากับดูแลอย่าง
ใกล้ชิดจากพนักงานหรือวิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
กับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

1. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 
     เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก าหนดให้จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปจัดท าหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรและจัดการ
เรียนการสอน เพ่ือให้คุณภาพของบัณฑิตในสาขาหรือสาขาวิชาของแต่ละระดับคุณวุฒิมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน  จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
เทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาดังกล่าว โดยหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
เป็นหลักสูตรปรับปรุงที่พัฒนามาจากหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) เพ่ือเป็นการน าวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้พัฒนาความรู้
และทักษะเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความช านาญการเฉพาะทาง และเป็นประโยชน์ในการด าเนินงานด้านอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
2. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  

การปรับแก้ไขหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

หมวดวิชา 
หลักสูตรฉบับป ี

พ.ศ. 2558 
หมวดวิชา 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 
2562 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวิชาแกน 
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 

สหกิจศึกษา 

 
18 หน่วยกิต 
69 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 

 

 
30 หน่วยกิต 
58 หน่วยกิต 
7 หน่วยกิต 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม 135 หน่วยกิต หน่วยกิตรวม 131 หน่วยกิต 

ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2558) 
กับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .2562) 
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หลักสูตรฉบับป ีพ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 เหตุผล 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้าง (Co-coordinator Site Engineer) 
2. นายช่าง ตามหน่วยงานท้องถิ่นของรัฐ (Inspector Engineer) 
3. ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง (Contractor in Building Construction,  

Build, Entrepreneurs.) 
4. นักวางแผนงานก่อสร้าง (Planning Engineer) 
5. ผู้ช่วยสถาปนิก/วิศวกร (Asst. Architecture ; Asst. Engineer) 
6. เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย (Safety Superintendent) 
7. ผู้ควบคุมงาน (Foreman ,Supervisor) 
8. ช่างส ารวจ (Surveying, Surveyor) 
9. วิศวกรจัดซ้ือ/ส ารวจปริมาณ (Procurement Engineer, Quantity Surveying) 
10. ช่างซ่อมบ ารุงอาคาร (Maintenance Supervisor) 
11. พนักงานเขียนแบบ (Draughtsman, Shop Drawing) 
12. พนักงานประมาณราคาก่อสร้าง (Estimator Engineer) 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
1. นายช่างโยธา (Inspector Engineer) 
2. ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง (Contractor in Building Construction,  

Build, Entrepreneurs.) 
3. ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 
4. ผู้ประสานงานโครงการก่อสร้าง (Co-coordinator Site Engineer) 
5. ผู้ช่วยวิศวกร/สถาปนิก (Asst. Engineer; Asst. Architecture) 
6. ผู้ควบคุมงาน (Foreman ,Supervisor) 
7. นักวางแผนงานก่อสร้าง (Planning Engineer) 
8. วิศวกรจัดซ้ือ/ส ารวจปริมาณ (Procurement Engineer, Quantity Surveying) 
9. พนักงานเขียนแบบ (Draughtsman, Shop Drawing) 
10. พนักงานประมาณราคาก่อสร้าง (Estimator Engineer) 
11. ช่างส ารวจ (Surveying, Surveyor) 
12. เจ้าหน้าที่ควบคุมความปลอดภัย (Safety Superintendent) 
13. ช่างซ่อมบ ารุงอาคาร (Maintenance Supervisor) 
14. ครูผู้ช่วย/ครูช่างอุตสาหกรรม 

 
 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลส ารวจภาวะการมี
งานท าของบัณฑิตใน
ปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) 
กับ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 เหตุผล 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คงเดิม 

 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    1. กลุ่มเฉพาะพื้นฐาน  
         1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์      

 

 5791101  คณิตศาสตร์ส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา    3(3-0-6) 
  Mathematics for Civil Engineering Technology 
  หลักการความรู้พื้นฐานทางเรขาคณิตวิเคราะห์ ตรีโกณมิติ ค่าระดับ การแปลงมาตรา
ส่วนรังวัด ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ เลขนัยส าคัญ การอ่านสเกลรังวัดเครื่องมือต่าง ๆ การเลือกชนิด
กราฟ การประยุกต์ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธา   
 

เพิ่มรหัสรายวิชาและปรับปรุงกลุ่ม
วิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

 5791102  การค านวณส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   3(2-2-5) 
 Calculation for Civil Engineering Technology 
  สมการของเส้นโค้งยืดหยุ่น การโก่งของคาน เสถียรภาพของเสา สมการแรงอัด สูตรของ
ออยเลอร์ การแก้สมการหลายตัวแปร การวิเคราะห์โครงสร้าง การหาค่าพิกัด การหาพื้นที่รูปหลาย
เหลี่ยมการค านวณปริมาตรดินตัด-ดินถม การแปลงหน่วยต่าง ๆ ส าหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา 

เพิ่มรหัสรายวิชาและปรับปรุงกลุ่ม
วิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

5793704    เทคโนโลยอีาคารและส่ิงแวดล้อม    3(3-0-6) 
 Building Technology and Environment 
 เป็นการศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการสร้าง
สภาวะน่าสบาย ซ่ีงเกิดจากความรู้สึกร้อนหนาวของผู้อยู่อาศัยหรือผู้ใช้อาคาร มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สามารถบ่งชี้เหตุปัจจัยที่เกี่ยวกับสภาวะน่าสบาย อันรวมถึงปัจจัยที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
อาคารและภายในอาคาร การถ่ายเทความร้อนสู่ตัวอาคาร ในการดูดซับความร้อนของอาคาร การ
ป้องกันความร้อนจากภายนอก การควบคุมการเพิ่มความร้อนในอาคาร ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัย
เหล่านี้กับการออกแบบสถาปัตยกรรม 
 

5791103   วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   3(2-2-5) 
 Science and Environment for Civil Engineering Technology 

 ประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 
ประเมินแนวโน้มผลกระทบ คุณภาพน้ า , คุณภาพอากาศ, คุณภาพที่อยู่อาศัย, ก าลังการผลิตทาง
การเกษตร, ผลกระทบต่อการจราจร, ผลกระทบทางสังคม, ผลกระทบต่อระบบนิเวศ, ผลกระทบ
ทางเสียง, ผลกระทบภาพ (ภูมิทัศน์) การอนุรักษ์พลังงาน ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การก าจัด
ของเสียและควบคุมมลพิษทางอากาศ  และหามาตรการป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
 

ปรับรายวิชาเทคโนโลยีอาคารและ
สิ่งแวดล้อม เป็นรายวิชา
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมส าหรับ
งานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 และให้
มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

 5791104  วิทยาศาสตร์เพื่อสถาปัตยกรรมสีเขียว   3(2-2-5) 
  Science for Green Architecture 

การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การออกแบบอาคาร การใช้แสงสว่าง
ธรรมชาติ การใช้วัสดุเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ร่มเงาจากต้นไม้ การท าความเย็นโดย
วิธีธรรมชาติ การจัดรูปทรงและทิศทางอาคาร การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ การสร้างร่มเงา

เพิ่มรหัสรายวิชาและปรับปรุงกลุ่ม
วิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 
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ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 เหตุผล 
ให้อาคาร และการใช้แหล่งน ้าเพื่อการไหลเวียนความเย็น การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน
งานก่อสร้างและแนวทางจัดการด้วยหลักวิทยาศาสตร์ 
 การปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจอาคารพื้นถิ่น และการออกแบบแนวคิดสถาปัตยกรรม
เขียว 

      1.2  กลุ่มวชิาพื้นฐานทางเทคโนโลยี  
5701201 งานช่างส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          3(2-2-5) 

Handcraft for Industrial Technology 
ศึกษาหลักการ ความส าคัญของงานช่างอุตสาหกรรม กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีการใช้

เครื่องมือ เครื่องจักรในงานช่างอุตสาหกรรมอย่างถูกวิธีและปลอดภัย  
ปฏิบัติงานด้านฝีมือช่างเบื้องต้น เรียนรู้เครื่องมือในงานช่างอุตสาหกรรม  เช่น งาน

เครื่องจักรกลการผลิต งานโลหะ งานไม้ งานเช่ือม หรืองานไฟฟ้า 

5701101 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน   3(0-6-3) 
 Basic Technology Practice 
                การฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน การใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน เครื่องมือร่างแบบ 
เครื่องมือวัดเบื้องต้น งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเล่ือย งานสกัด งานลับดอกสว่าน งานเจาะ 
งานท าเกลียวด้วยมือ งานไฟฟ้าเบื้องต้น และงานเช่ือมโลหะเบื้องต้น 

ปรับรายวิชางานช่างส าหรับ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นรายวิชา
การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน 
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 และให้
มีความทันสมัย สอดคล้องกับ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

5701501 โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                            3(2-2-5) 
Software Application for Industrial Technology 
ศึกษาพื้นฐานการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนางานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ความส าคัญของโปรแกรมส าเร็จรูปกับการท างานปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านงานส านักงาน
หรือโปรแกรมส าเร็จรูปเฉพาะทางในงานอุตสาหกรรมเพื่อสร้างทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

5701102 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร ์   3(2-2-5) 
 Basic Technology Practice 
             การบริหารข้อมูล การใช้อินเทอร์เน็ต การสื่อสารสมัยใหม่ และการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันมาใช้ในงานอุตสาหกรรม การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการ 
 
 
 
 

ปรับรายวิชาโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                            
เป็นรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ เพือ่ให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร 
เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 
และให้มีความทันสมยั สอดคล้อง
กับหลักสูตรเทคโนโลยวีิศวกรรม
โยธา 

5791802    วสัดวุศิวกรรมในงานกอ่สร้าง    3(3-0-6)   
 Material Engineering for Construction   
 ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ชนิด กระบวนการผลิต การใช้ประโยชน์ คุณสมบัติ 
โครงสร้าง และการประยุกต์ใช้ในงานทางวิศวกรรม ของวัสดุวิศวกรรมทั้งประเภทโลหะและอโลหะ 

5701103 วัสดุอุตสาหกรรม     3(2-2-5) 
 Industrial Materials 
                พื้นฐานของวัสดุอุตสาหกรรม ประเภทของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ ส่วนประกอบและ
ประโยชน์ของวัสดุ หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของ
วัสด ุวัสดุใหม่ทางอุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ปรับรายวิชาวัสดวุิศวกรรมในงาน
ก่อสร้าง เป็นรายวิชาวัสดุ
อุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร 
เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 
และให้มีความทันสมยั สอดคล้อง
กับหลักสูตรเทคโนโลยวีิศวกรรม
โยธา 



83 
 

ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 เหตุผล 
5701202 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 

Industrial Safety 
ศึกษาทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ความปลอดภัยในการท างานความปลอดภัยในงาน

อุตสาหกรรมปฏิบัติการบริหารความปลอดภัย ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน เช่น 
สภาพแวดล้อม การวางผังโรงงานที่ปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรกล ความปลอดภัยใน
การใช้ปั๊มโลหะ การป้องกันอัคคีภัย กฏหมายความปลอดภัยและสุขอนามัยในที่ท างาน 

5701104  ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในสถานประกอบการ  3(2-2-5) 
 Safety and Occupational Health in the Workplace 
             หลักการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ 

ปรับรายวิชาความปลอดภยัในงาน
อุตสาหกรรมเป็นรายวิชาความ
ปลอดภัยและอาชวีอนามัยในสถาน
ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร 
เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 
และให้มีความทันสมยั สอดคล้อง
กับหลักสูตรเทคโนโลยวีิศวกรรม
โยธา 

 5702101 การจัดการอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
 Industrial Management 
                พื้นฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในอุตสาหกรรม 
โครงสร้างองค์กรและการก าหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุมติดตามและประเมินผลในงาน
อุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การ
จัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย และการบริหารความเส่ียง 
 
 

เพิ่มรหัสรายวิชาและปรับปรุงกลุ่ม
วิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

 5703101 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี  3(2-2-5) 
                Staff Development and Training Technology 
                การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม การพัฒนา
ตามสายอาชีพ  (Career Planning) การส ารวจความจ า เป็นในการฝึกอบรม  การก าหนด
วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม การจัดท าแผนการฝึกอบรม เทคนิคการน าเสนอและการสอนงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ สื่อการฝึกอบรม การวัดประเมินผล การจัดท าเอกสารในการฝึกอบรม และการฝึก
ปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน 

 

เพิ่มรหัสรายวิชาและปรับปรุงกลุ่ม
วิชาให้เป็นไปตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

5701401 การออกแบบในงานอุตสาหกรรม    3(2-2-5) 
Designing in Industrial Work 
ศึกษาหลักการ กระบวนการออกแบบในงานอุตสาหกรรมตามระบบมาตรฐานสากล วิธีคิด

สร้างสรรค์ การประเมิน การวิเคราะห์ และการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบในสถานการณ์จริง ฝึก
วิเคราะห์เปรียบเทียบสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบ  

ปฏิบัติการออกแบบในงานอุตสาหกรรม และการน าเสนอผลงานโดยเน้นความงามและประโยชน์
ใช้สอย 

 ตัดรายวิชาออก ให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร 
เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 
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5701301 การเขียนแบบส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(2-2-5) 
Drawing for Industrial Technology  
ศึกษามาตรฐานการเขียนแบบสากล มาตราส่วน มาตรฐานการให้ขนาด มาตรฐานตัวอักษร  
ปฏิบัติการเขียนแบบร่าง การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพ 3 มิติ การเขียนภาพเสมือน 

(Perspective) การเขียนภาพตัด(Selection Drawing) กรณีตัวอย่าง การเขียนแบบงานไฟฟ้า การ
อ่านแบบงานระบบ การเขียนแบบเครื่องกล หรือการเขียนแบบก่อสร้าง ศึกษาและใช้ค าสั่งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการเขียนแบบเบื้องต้น 

 
 
 
 
 

 ตัดรายวิชาออก ให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร 
เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

 
   2. กลุ่มวิชาเฉพาะ 
        2.1 กลุ่มวชิาเอกบังคบั  

5791501   มูลฐานการออกแบบสถาปตัยกรรม   3(2-2-5) 
 Architecture Design Fundamentals  
 ศึกษาความต้องการของมนุษย์ที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรม ศึกษาแนวคิดในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมขั้นมูลฐาน สัดส่วนมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ การเคลื่อนไหวทางแนวราบและ
แนวตั้ง การออกแบบที่ว่างเพื่อการใช้สอย การน าเสนองานปฏิบัติการท าหุ่นจ าลองเบื้องต้น 
 ปฏิบัติการออกแบบและเขียนแบบร่างลายเส้นหรือแบบจริง 
 

5791501   มูลฐานการออกแบบสถาปตัยกรรม   3(2-2-5) 
 Architectural Design Fundamental  
 ความต้องการของมนุษย์ที่มีผลต่อการออกแบบสถาปัตยกรรม แนวคิดในการออกแบบ
สถาปัตยกรรมขั้นมูลฐาน สัดส่วนมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ การเคลื่อนไหวทางแนวราบและแนวตั้ง 
การออกแบบที่ว่างเพื่อการใช้สอย การน าเสนองานปฏิบัติการท าหุ่นจ าลองเบื้องต้น 
 การออกแบบและเขียนแบบร่างลายเส้นหรือแบบจริง 

คงเนื้อหา และค าอธิบายรายวิชา 

5792502   เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 1    3(2-2-5) 
 Technology Construction Drawing 1 
 วิชาบังคับก่อน : 5791501 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม    
 ปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมขั้นมูลฐาน ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของ
ที่ว่าง รูปทรง ประโยชน์ใช้สอย โดยใช้สัดส่วนและพฤติกรรมของมมนุษย์ในการออกแบบ เน้นหลักการ
จัดผังบริเวณให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเขตร้อน และจัดท าโปรแกรม (Architectural Design 
and Programming) อาคารพักอาศัยขนาดเล็ก โดยพิจารณาการใช้โครงสร้าง วัสดุประกอบอาคาร
และระบบอาคารที่เหมาะสม  
 

5792502 เขียนแบบกอ่สร้าง 1     3(0-6-3) 
 Construction Drawing 1 
 การเขียนแบบขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของที่ว่าง รูปทรง ประโยชน์ใช้
สอย โดยใช้สัดส่วนและพฤติกรรมของมมนุษย์ในการออกแบบ เน้นหลักการจัดผังบริเวณให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเขตร้อน และ อาคารพักอาศัยขนาดเล็ก 

 

ปรับปรุงชื่อ และค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับหลักสูตรเทคโนโลยวีิศวกรรม
โยธา 

5792503   เขยีนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 2    3(2-2-5)  
 Technology Construction Drawing 2 

5792503  เขียนแบบก่อสร้าง 2     3(0-6-3)  
 Construction Drawing 2 

ปรับปรุงชื่อ และค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีความทันสมัย และสอดคล้อง
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 วิชาบังคับก่อน : 5792502 เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 1    
 ปฏิบัติงานเขียนแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม อาคารพักอาศัยขนาด
ใหญ่ พื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก โครงสร้าง
ไม้ และระบบสุขาภิบาล และไฟฟ้า  โดยผู้เรียนต้องน าเสนอแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างเพื่อยื่นขอ
อนุญาตปลูกสร้าง 
 
 
 

 วิชาบังคับก่อน : เขียนแบบกอ่สร้าง 1    
 เขียนแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม อาคารพักอาศัยขนาดใหญ่ 
พื้นที่อาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร 
 

กับหลักสูตรเทคโนโลยวีิศวกรรม
โยธา 

5731701    เทคโนโลยกีอ่สร้าง      3(2-2-5)  
 Construction Technology 
 ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ และเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง เทคนิคการ
ก่อสร้างตามล าดับขั้น แนวคิดเรื่องการก่อสร้าง การส ารวจปัญหาทางด้านเทคนิคและเทคโนโลยีใน
การท างานก่อสร้าง เทคโนโลยีการก่อสร้างพื้นฐานส าหรับการแก้ปัญหาในงานก่อสร้าง ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารสูงและงานถนน และการศึกษาดูงานหรือฝึกปฏิบัติหรือฝึกฝีมือ
งานก่อสร้าง 
 

5731701  เทคนิคและเทคโนโลยีส าหรบัการก่อสรา้ง                                   3(2-2-5) 
 Technique and Technology for Construction 

เทคนิคและเทคโนโลยีส าหรับการก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การ
วางผัง การท างานระบบฐานราก การก่อสร้างถนน การก่อสร้างองค์อาคาร การติดตั้งวัสดุมุงอาคาร 

ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางผัง การท างานระบบฐานราก การก่อสร้างถนน การก่อสร้างองค์
อาคาร การติดตั้งวัสดุมุงอาคาร 

 

ปรับปรุงชื่อ และค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับหลักสูตรเทคโนโลยวีิศวกรรม
โยธา 

5731702 เทคโนโลยีคอนกรีตปฏิบัติการ    3(2-2-5) 
 Concrete Technology and Laboratory  
 คุณสมบัติของคอนกรีต ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ วัสดุมวลรวม น้ าและสารผสมเพิ่ม การ
ออกแบบส่วนผสม การผสม การล าเลียง การเท การท าให้แน่น การบ่ม แบบหล่อคอนกรีต คุณสมบัติ
คอนกรีตสด คุณสมบัติคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วด้านก าลังและความทนทาน คอนกรีตชนิดพิเศษ การ
ตรวจสอบและรายงานผล การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานงานคอนกรีต ปฏิบัติการทดสอบ 
คุณสมบัติทางฟิสิกส์ของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบ สัดส่วนคละ การทดสอบ
คุณสมบัติของซีเมนต์เพสท์มอร์ต้า คอนกรีตสด การทดสอบก าลังด้านต่างๆ ของคอนกรีตท่ีแข็งตัวแล้ว 
การทดสอบโครงสร้างจริง การทดสอบแบบไม่ท าลาย 
 

5731702 เทคโนโลยีคอนกรีตปฏิบัติการ    1(1-0-2) 
 Concrete Technology  
 คุณสมบัติของวัสดุผสม ปูนซีเมนต์ น้ า การออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต การผสม
คอนกรีต คอนกรีตสด คอนกรีตแข็งตัว การเท การล าเลียง การท าคอนกรีตให้แน่น การบ่ม
คอนกรีต การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต  

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา ให้มี
ความทันสมัย และสอดคล้องกับ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

 5731703 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีตปฏิบัติการ   2(0-4-2) 
 Concrete Technology and Laboratory  
 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุมวลรวม การทดสอบค่าการยุบตัวของคอนกรีต การทดสอบ
ก าลังอัดของคอนกรีต  
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5793601 วิศวกรรมส ารวจส าหรับการก่อสร้าง 1   3(2-2-5)  
 Surveying Engineering for Construction 1 
 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส ารวจและการท าระดับ  ทฤษฎีและการใช้เครื่องส ารวจ  
หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุมความผิดพลาดและการปรับแก้เนื่องจากงานส ารวจ  การวัด
ระยะทาง การวัดระดับ มุมและทิศทางความคลาดเคลื่อนและชั้นงานในการส ารวจ  การปรับแก้ข้อมูล  
โครงข่ายสามเหลี่ยม  การหาแอซิมุทและระบบพิกัดทางราบของงานวงรอบ  การวิเคราะห์ความ
คลาดเคลื่อน  
 ปฏิบัติการหาระยะทางในแนวราบด้วยเทปทั้งแบบที่ใช้งานทั่วไป  และการหาระยะทางใน
แนวดิ่ง  การท าวงรอบควบคุมทางดิ่ง  การท าระดับตามแนวยาว  การท าระดับตาม การหามุมและ
การน าไปใช้  การวัดค่ามุมดิ่ง  การวัดค่ามุมราบ  การวัดค่ามุมราบแบบมีทิศทาง  การวัดค่ามุมราบ
แบบวัดซ้ า การวัดค่ามุมราบแบบวัดซ้ ารอบจุด  การท าวงรอบควบคุมทางราบศึกษาการวัดในสนาม
เชิงวิศวกรรมและการสังเกต 

5793601 วิศวกรรมส ารวจส าหรับการก่อสร้าง 1   1(1-0-2)  
 Surveying Engineering for Construction 1 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการส ารวจและการท าระดับ  การส ารวจเชิงเส้น  การระดับ 
กล้องวัดมุม ทฤษฎีของความคลาดเคลื่อน การส ารวจวงรอบ  
 ปฏิบัติการวัดระยะทาง การส ารวจเชิงเส้น การวัดมุมการวงรอบ การระดับ การวางผัง 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา ให้มี
ความทันสมัย และสอดคล้องกับ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

 5793603 ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจส าหรับการก่อสร้าง 1  2(0-4-2)  
 Surveying Engineering for Construction 1 and Laboratory 
 ปฏิบัติการวัดระยะทาง การส ารวจเชิงเส้น การวัดมุมการวงรอบ การระดับ การวางผัง 

 

5791401 กลศาสตร์วิศวกรรม     3(3-0-6) 
 Mechanical Engineering 
 หลักการสถิตศาสตร์และกลศาสตร์ของวัสดุ  เวกเตอร์ของแรง  แรงในภาวะสมดุล
จุดศูนย์ถ่วง  แรงเสียดทาน  ความเค้นและความเครียด  กฎสภาพยืดหยุ่นของฮุค  การเสียรูปของวัสดุ
โครงสร้างเมื่อรับภาระต่าง ๆ 
 

5792201   กลศาสตร์โครงสร้าง      3(3-0-6) 
 Mechanical Structure 
 หลักการเบื้องต้นทางกลศาสตร์ สมดุลของแรง พฤติกรรมของแรง น้ าหนักบรรทุกที่มี

ต่อโครงสร้างอาคาร ชนิดของแรง น้ าหนัก ชนิดของฐานรองรับ การหาแรงปฏิกิริยาของโครงสร้าง 
แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด แรงภายในชิ้นส่วนของโครงข้อหมุน การโก่งตัวของคาน 

- 

รวมเน้ือหาของทั้งรายวิชา แล้วท า
การปรับปรุงชื่อ และค าอธบิาย
รายวิชา ให้มีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับหลักสูตรเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

5791201    ความแขง็แรงของวสัดุ    3(3-0-6) 
 Strength of Material 
 ศึกษาเรื่องความเค้นและความเครียด  คุณสมบัติทางกลของของแข็ง  ถัง  ความดันผนัง
บาง  การบิดและการโก่งตัวของแท่งวัสดุ แรงบิด แรงเค้นในโครงสร้าง แรงเค้นตัด และแรงเค้นเฉือน
ของคาน แรงเค้นและความเครียดในระนาบ 2 มิติ  สมการของเส้นโค้งยืดหยุ่น  จุดศูนย์กลางแรงเฉือน  
การโก่งงอของคาน  คานเชิงประกอบ เสถียรภาพของเสาและการรับแรงอัด 
 
5731601 ทฤษฎีโครงสร้าง     3(3-0-6)   
 Structural Theory  
 ศึกษาหลักการของแรงสถิต  วิเคราะห์โครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนท  และอินดีเทอร์มิเนทที่
รับน้ าหนักคงที่ การวิเคราะห์คาน  โครงข้อหมุน และโครงข้อแข็ง การวิเคราะห์โครงหลังคา การเขียน
เส้นอิทธิพล การค านวณระยะโก่งของโครงสร้าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

5731601 ทฤษฎีโครงสร้าง     3(3-0-6)   
 Structural Theory  
 หลักการของแรงสถิต การวิเคราะห์โครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์คาน  โครง
ข้อหมุน และโครงข้อแข็ง การวิเคราะห์โครงหลังคา การเขียนเส้นอิทธิพล การค านวณระยะโก่งของ
โครงสร้าง และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา ให้มี
ความทันสมัย และสอดคล้องกับ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
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5791601 ปฐพีกลศาสตร์     3(2-2-5) 
 Soil Mechanics 
 การก าเนิดดิน คุณสมบัติทางกายภาพของดิน การจ าแนกดินทางวิศวกรรม การส ารวจชั้น
ดิน การเจาะและเก็บตัวอย่างดิน และทดสอบในสนาม ความหนาแน่น การบดอัด และการปรับปรุง
ดิน น้ าใต้ดิน การซึมได้ของน้ าใต้ดิน ความเครียดในเนื้อดิน ก าลังรับแรงเฉือนของดินและพฤติกรรม
การเสียรูปของดิน การอัดตัว และการทรุดตัว ทฤษฎีก าลังรับแรงแบกทานของดิน 
 ปฏิบัติการทดสอบคุณสมบัติและความสามารถในการรับก าลังของดิน 

5791601 ปฐพีกลศาสตร์     3(2-2-5) 
 Soil Mechanics 

การเกิดของดิน  ลักษณะและโครงสร้างของดิน คุณสมบัติพื้นฐานทางวิศวกรรมของดิน 
การจ าแนกประเภทของดินทางวิศวกรรม ความซึมได้ของน้ าในมวลดิน ก าลังรับแรงเฉือน หน่วย
แรงในดิน การยุบอัดตัวและการทรุดตัวของดิน การเจาะส ารวจชั้นดิน การบดอัดดิน ความสามารถ
ในการรับน้ าหนักของดิน 
  ปฏิบัติการทดสอบการหาขนาดของเม็ดดินดินโดยใช้วิธีตะแกรงมาตรฐาน การทดสอบ
การบดอัดดิน การทดสอบการหาค่าความหนาแน่นของดินในสนามโดยวิธีกรวยทราย 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา ให้มี
ความทันสมัย และสอดคล้องกับ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

5732302   การวางแผนและการควบคุมงานกอ่สร้าง   3(3-0-6) 
 Planning and Supervision for Construction  
 วิชาบังคับก่อน : 5731701 เทคโนโลยีก่อสร้าง     
 ศึกษาความหมายและประเภทของงานก่อสร้าง การวางแผนและเตรียมสถานที่ก่อสร้าง 
การจัดหา การจัดเก็บและการควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้าง ประเภท การเลือกใช้ การเตรียมการเพื่อ
การน าเครื่องมือและเครื่องจักรมาใช้ในงานก่อสร้าง  การจัดงานแก่เครื่องมือและเครื่องจักร และการ
จัดเก็บและการบ ารุงรักษา ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงาน คุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของผู้ควบคุมงาน และกรณีศึกษากระบวนการและเทคนิคในการควบคุมงานตามล าดับขั้นตอนงาน
ก่อสร้าง 
 
 
 
 
 

5794102   การวางแผนและบริหารงานกอ่สร้าง    3(3-0-6)    
 Construction Planning and Management 

ความหมายและประเภทของงานก่อสร้าง การวางแผนและเตรียมสถานที่ก่อสร้าง การ
จัดหา การจัดเก็บและการควบคุมการใช้วัสดุ กระบวนการบริหารงานก่อสร้าง  
 

รวมเน้ือหาของทั้งรายวิชา แล้วท า
การปรับปรุงชื่อ และค าอธบิาย
รายวิชา ให้มีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับหลักสูตรเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

5793807   การจดัและบริหารโครงการกอ่สร้าง    3(3-0-6)    
 Construction Project Management 

วิชาบังคับก่อน : 5732302  การวางแผนและการควบคุมงานก่อสร้าง   
 ศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้างและกระบวนการบริหารงานก่อสร้ างแบบโครงการ 
โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับ การก าหนดและการจัดตั้งโครงการก่อสร้าง การออกแบบเพื่อการก่อสร้าง
อย่างยั่งยืน การจัดโครงสร้างองค์กรในงานก่อสร้าง การน าของผู้บริหารโครงการก่อสร้าง การวางแผน
งานก่อสร้าง การแตกโครงสร้างงาน การก าหนดตารางเวลาแบบโครงข่ายและไม่ใช่โครงข่าย การ
บริหารทุน เวลา และคุณภาพอย่างเหมาะสม การน ามาตรฐานคุณภาพ การบริหารความเส่ียง และกล
ยุทธ์แบบลีนมาประยุกต์ใช้ในบริหารโครงการก่อสร้าง แนวทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงาน
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ก่อสร้าง การท ารายงานการก่อสร้าง การส่งมอบและการปิดโครงการก่อสร้าง เป็นต้น โดยการน าเอา
หลักการและทฤษฎีการบริหารมาประยุกต์ใช้ 

     2.2 กลุ่มวิชาโครงงาน  

 

5794904 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา     2(0-4-2)  
             Pre-Project Civil Engineering Technology 
         การค้นคว้าบทความ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ ์นวัตกรรม หรืองานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
การตั้งชื่อโครงงาน วิธีการเขียนรายงาน ความเป็นมาของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ขั้นตอน
และแผนการด าเนินงานการจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การ
รายงานความก้าวหน้า และการน าเสนอโครงงาน 
 

ปรับปรุงกลุ่มวิชาให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร 
เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

 

5794905  โครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา                 5(0-10-5) 
              Project Civil Engineering Technology 

รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : 5794904 การเตรียมโครงงานเทคโนโลยี 
  วิศวกรรมโยธา 

               การทบทวนชื่อโครงงาน ความเป็นมาของปัญหาวัตถุประสงค์ ขอบเขต ตามหัวข้อ
โครงงานในรายวิชาการเตรียมโครงงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง แนว
ทางการแก้ปัญหาปฏิบัติการตามขั้นตอนและแผนการด าเนินงาน  รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
สรุปผล จัดท ารายงานและน าเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 
 

ปรับปรุงกลุ่มวิชาให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร 
เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

5793901    ระเบยีบวธิวีจิยัส าหรับเทคโนโลยกีอ่สร้าง        3(3-0-6) 
 Research Methods for Construction Technology 
 ศึกษาประเภทและโครงสร้างของงานวิจัย ระเบียบวิจัยเบื้องต้นเพื่อการประยุกต์ใช้ในการ
ท างานค้นคว้าพิเศษ เช่น การพัฒนาหัวข้อและปัญหาการวิจัย ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวแปร การศึกษา
เอกสารและการจัดท าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การนิยามศัพท์ การออกแบบการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล และการจัดท ารายงานผล เป็นต้น  
 ปฏิบัติการพัฒนาปัญหาในงานก่อสร้างเพื่อจัดท างานค้นคว้าพิเศษ และการจัดท าโครงร่าง
งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง พร้อมการน าเสนอ 
 

 ตัดรายวิชาออกโดยเปลี่ยนเป็นกลุ่ม
วิชาโครงงานให้เป็นไปตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560  

5794902    งานค้นควา้พเิศษด้านเทคโนโลยกีอ่สร้าง   3(2-2-5)         
 Individual Study in Construction Technology 
 ศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนางานค้นคว้าพิเศษทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้างตามที่ผู้เรียนสนใจ
และความถนัดเป็นพิเศษ อาจจะท าเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล โดยการอนุมัติและแนะน าจากอาจารย์ที่
ปรึกษางานค้นคว้าพิเศษ 

 ตัดรายวิชาออกโดยเปลี่ยนเป็นกลุ่ม
วิชาโครงงานให้เป็นไปตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560  
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ปฏิบัติงานงานค้นคว้าพิเศษทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้างตามที่ได้รับการอนุมัติ 
 

5794903    สัมมนาด้านเทคโนโลยกีอ่สร้าง    3(2-2-5)                                  
  Seminar in Construction Technology 
 ศึกษาความรู้ระบบทฤษฎีหลักการสัมมนา กระบวนการจัดสัมมนา และถอดองค์ความรู้  

ปฏิบัติการสัมมนาปัญหาทางเทคโนโลยีการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตัดรายวิชาออกโดยเปลี่ยนเป็นกลุ่ม
วิชาโครงงานให้เป็นไปตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560  

   2.3  กลุ่มวชิาเอกเลือก  
5792401   การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก   3(3-0-6)  
 Timber and Steel Design 
 วิชาบังคับก่อน : 5731601  ทฤษฎีโครงสร้าง      
 คุณสมบัติของวัสดุประเภทไม้และเหล็ก ประมวลข้อบังคับอาคารและมาตรฐาน
ประกอบการออกแบบ การเลือกและการค านวณน้ าหนักบรรทุก ทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างไม้และ
เหล็ก ข้อก าหนดในการออกแบบ ลักษณะการวิบัติของโครงสร้างไม้และเหล็ก พฤติกรรมของ
โครงสร้างภายใต้แรงในแนวแกน แรงดัน แรงเฉือน และปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงเหล่านี้ การฝึกการ
ค านวณและการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก การฝึกการค านวณและการออกแบบโครงสร้างไม้
และเหล็ก  และชิ้นส่วนโครงสร้างที่รับแรงดัด  แรงอัดและแรงดึง  คานเหล็กประกอบ  การออกแบบ
จุดต่อด้วยสลัก  เกลียวหมุดย้ า  และการเชื่อม  และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อการ
ออกแบบอาคาร 

5792401   การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก   3(3-0-6)  
 Timber and Steel Design 
 วิชาบังคับก่อน : 5731601  ทฤษฎีโครงสร้าง      
 คุณสมบัติของไม้และเหล็กรูปพรรณ การออกโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้  ทฤษฎีตัวคูณ
ความต้านทานและน้ าหนักบรรทุก การออกแบบชิ้นส่วนองค์อาคาร การออกแบบจุดต่อปฏิบัติการ
ออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา ให้มี
ความทันสมัย และสอดคล้องกับ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

5793402   การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก    3(3-0-6)  
 Reinforced Concrete Design 
 วิชาบังคับก่อน : 5731601 ทฤษฎีโครงสร้าง     
 คุณสมบัติของวัสดุประเภทคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีต ประมวลข้อบังคับอาคารและ
มาตรฐานประกอบการออกแบบ การเลือกและการค านวณน้ าหนักบรรทุก ทฤษฎีการออกแบบ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้อก าหนดในการออกแบบ ลักษณะการวิบัติของโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก พฤติกรรมของโครงสร้างภายใต้แรงในแนวแกน แรงดัน แรงเฉือน และปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

5793402   การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก    3(3-0-6)  
 Reinforced Concrete Design 
 วิชาบังคับก่อน : 5731601 ทฤษฎีโครงสร้าง     
 แนวคิดเบื้องต้นในการออกโดยวิธีก าลังกับวิธีหน่วยแรงใช้งาน การถ่ายน้ าหนักบรรทุก 
การออกแบบคาน การออกแบบเสา การออกแบบพื้น การออกแบบบันได การออกแบบฐานราก 
และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา ให้มี
ความทันสมัย และสอดคล้องกับ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
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แรงเหล่านี้ การฝึกการค านวณและการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริม  โดยใช้วิธี Working Stress 
Design และ Ultimate Strength Design  และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อการออกแบบ
อาคาร 
 5791602 วิศวกรรมฐานราก                                                      3(3-0-6)  

              Foundation engineering 
ชนิดและแบบของฐานราก การส่งถ่ายแรงของฐานรากลงสู่ดิน การออกแบบฐานรากตื้น

และฐานรากลึก การทดสอบการรับน้ าหนักของฐานราก การทรุดตัวของฐานราก แรงดันด้านข้าง
ของดิน ก าแพงกันดินและเข็มพืด เสถียรภาพของความลาดของดิน 

เพิ่มรหัสรายวิชา โดยเพิ่มเนื้อหา
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  

5792504    เขยีนแบบเทคโนโลยกีอ่สร้าง 3    3(2-2-5) 
 Technology Construction Drawing 3 
              วิชาบังคับก่อน : 5792503  เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 2    
 ปฏิบัติงานเขียนแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม อาคารสาธารณะ พื้นที่
อาคารไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก และระบบสุขาภิบาล 
ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสื่อสารสนเทศ โดยผู้เรียนใช้โปรแกรมช่วยเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ นักศึกษาน าเสนอแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างเพื่อยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง  

- ตัดรายวิชาออก เนื่องจากมีรายวิชา
เขียนแบบในหลักสูตรแลว้ จ านวน 
4 รายวิชา 

5792505    เขยีนแบบเทคโนโลยกีอ่สร้าง 4    3(2-2-5) 
 Technology Construction Drawing 4 
              วิชาบังคับก่อน : 5792504  เขียนแบบเทคโนโลยีก่อสร้าง 3    
 เขียนแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม อาคารสาธารณะขนาดใหญ่ พื้นที่
อาคารไม่เกิน 4,000 ตารางเมตร โครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก และระบบสุขาภิบาล 
ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องกล ระบบสื่อสารสนเทศ โดยผู้เรียนใช้โปรแกรมช่วยเขียน
แบบด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาน าเสนอแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างเพื่อยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง  
 

- ตัดรายวิชาออก เนื่องจากมีรายวิชา
เขียนแบบในหลักสูตรแลว้ จ านวน 
4 รายวิชา 

5793301    เขยีนแบบกอ่สร้างด้วยคอมพวิเตอร์ 1     3(2-2-5)  
 Computer Graphics in Technology Construction Drawing 1 
 ปฏิบัติงานเขียนแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 3 มิติ อาคารบ้านพักอาศัยขนาดเล็ก 
 
 

5793301    เขียนแบบกอ่สร้างด้วยคอมพวิเตอร์ 1     3(0-6-3)  
 Computer Graphics for Technology Construction Drawing 1 
 เขียนแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้าง อาคารสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กและองค์ประกอบ 
ต่าง ๆ  ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา ให้มี
ความทันสมัย และสอดคล้องกับ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

5793302   เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2     3(2-2-5)  
 Computer Graphics in Technology Construction Drawing 2 
 วิชาบังคับก่อน : 5793301เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์  1     
 ปฏิบัติงานเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 มิติ  และการตกแต่ง
แบบในการน าเสนอผลงานออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

5793302   เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2     3(0-6-3)  
 Computer Graphics for Technology Construction Drawing 2 
 วิชาบังคับก่อน : 5793301เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์  1     

ปฏิบัติงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้าง ระบบสุขาภิบาล และไฟฟ้า อาคารสิ่ง
ปลูกสร้างขนาดใหญ่และองค์ประกอบต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา ให้มี
ความทันสมัย และสอดคล้องกับ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
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5793602   วิศวกรรมส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 2   3(2-2-5)  
 Surveying Engineering for Construction 2 

วิชาบังคับก่อน : 5793601  วิศวกรรมส ารวจส าหรับการก่อสร้าง 1     
 ศึกษาด้านการส ารวจรังวัด ในงานแผนที่ต่างๆ และการค านวณพิกัดพื้นที่ และงานทาง
ชลประทาน งานทาง  
 ปฏิบัติด้านการส ารวจรังวัดเพื่อการออกแบบและในการก่อสร้าง เช่น งานแผนที่ต่างๆ และ
การค านวณพิกัดพื้นที่ และงานทางชลประทาน งานทาง  

5793602   วิศวกรรมส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 2   3(2-2-5)  
 Surveying Engineering for Construction 2 

วิชาบังคับก่อน : 5793601  วิศวกรรมส ารวจส าหรับการก่อสร้าง 1     
เส้นชั้นความสูง การส ารวจเพื่อการท าแผนที่ภูมิประเทศ พื้นที่และปริมาตร ระบบ

ดาวเทียมในการรังวัดและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสามเหลี่ยม 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา ให้มี
ความทันสมัย และสอดคล้องกับ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

 

5793604   ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 2   3(2-2-5)  
 Surveying Engineering for Construction 2 and Laboratory   
 ปฏิบัติด้านการส ารวจรังวัดเพื่อการท าแผนที่ภูมิประเทศ การอ่านแผนที่  และเส้นชั้น
ความสูง พื้นที่และปริมาตร การตรวจสอบกล้องระดับ การรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอส 
 

 

5793703    เทคโนโลยกีารทดสอบวสัดกุอ่สร้าง   3(2-2-5)   
 Construction Materials Testing Technology 
 ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ศึกษาทฤษฎี และพฤติกรรมการรับ
แรงของวัสดุโครงสร้างประเภทไม้ เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ 
วิธีการทดสอบแบบท าลายและไม่ท าลาย การสุ่มตัวอย่างวัสดุ เพื่อน ามาทดสอบในการรับแรงอัด แรง
ดึง แรงตัด แรงเฉือน แรงบิด และแรงยึดเหนี่ยว 
 ปฏิบัติการการทดสอบวัสดุก่อสร้างแบบท าลายและไม่ท าลายวัสดุประเภทไม้ เหล็ก และ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

5793703   เทคโนโลยกีารทดสอบวสัดกุอ่สร้าง   1(1-0-2)   
 Construction Material Testing Technology 
 คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง พฤติกรรมการรับแรงของวัสดุโครงสร้างประเภท
ไม้ เหล็ก อิฐ ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติวิธีการทดสอบ การสุ่มตัวอย่างวัสดุ  
  
 

ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา ให้มี
ความทันสมัย และสอดคล้องกับ
หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 

 

5793705   ปฏิบัติการเทคโนโลยีการทดสอบวัสดุก่อสร้าง   2(0-4-2)   
 Construction Material Testing Technology  and Laboratory 
  ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง การทดสอบแบบไม่ท าลาย (Hammer Test) การ
ทดสอบไม้ เหล็ก อิฐ และวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ตามมาตรฐาน 
 
 
 

 

5793204   การออกแบบผังเมือง     3(2-2-5)  
 Urban Design 
 ศึกษากระบวนการวางผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ ผังเมืองจังหวัด ปัญหาและ
แนวทางแก้ปัญหาในการพัฒนาเมืองขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กรอบและบริบทของชุมชน

5793204  การวางผังและออกแบบชุมชนเมือง  3(2-2-5)  
Urban Planning and Design 

ปรับปรุงชื่อ และค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับหลักสูตรเทคโนโลยวีิศวกรรม
โยธา 
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ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 เหตุผล 
เมือง ภูมิทัศน์เมือง โดยศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญได้แก่ นโยบาย ข้อกฎหมาย ระบบคมนาคมขนส่ง 
ตลอดจนแนวทางการจัดวางระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
  ปฏิบัติการออกแบบผังเมืองเบื้องต้น 

  วิวัฒนาการ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีการออกแบบชุมชนเมืองตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชุมชนเมือง ในมิติต่างๆ อาทิ การตั้งถิ่นฐานชุมชนเมือง ภูมิศาสตร์ชุมชน
เมือง สงัคมวิทยาชุมชนเมือง และเศรษฐศาสตร์ชุมชนเมือง เป็นต้น 
   ปฏิบัติการออกแบบผังเมืองเบื้องต้น 

5792805    กฎหมายส าหรับการบริหารงานก่อสร้าง   3(3-0-6)   
 Law for Construction Management 
 ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคาร อันได้แก่ พระราชบัญญัติการควบคุม
อาคาร พระราชบัญญัติแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แรงงานสัมพันธ์ กฎกระทรวง
ต่างๆ เป็นต้น โดยชี้ให้เห็นเห็นถึงผลกระทบดังกล่าวต่อการก่อสร้างอาคาร รวมทั้งกา รศึกษา
เปรียบเทียบงานก่อสร้างอาคารในชุมชนกับบทบัญญัติทางกฎหมาย 

5792805    กฎหมายส าหรับงานก่อสร้าง                  3(3-0-6)   
 Law for Construction  
 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคาร พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร 
พระราชบัญญัติแรงงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แรงงานสัมพันธ์ กฎกระทรวงต่าง ๆ 
ผลกระทบต่อการก่อสร้างอาคาร  การศึกษาเปรียบเทียบงานก่อสร้างอาคารในชุมชนกับบทบัญญัติ
ทางกฎหมาย 

ปรับปรุงชื่อ และค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับหลักสูตรเทคโนโลยวีิศวกรรม
โยธา 

5793806    รายการกอ่สร้าง สัญญา และการประมาณราคา  3(2-2-5) 
 Specification Contracts and Estimating 
 ศึกษารูปแบบสัญญา รูปแบบรายการ รายงานประกอบแบบ การจัดท าเอกสารเพื่อการ
ประมูล การประกวดราคา การจัดท าปริมาณวัสดุ หลักเกณฑ์การประมาณราคาค่าก่อสร้างตาม
ระเบียบราชการ 
 ปฏิบัติการประมาณราคางานก่อสร้าง ฝึกปฏิบัติการเขียนรายการประกอบแบบและสัญญา
ว่าจ้าง 
 

5793806 การประมาณราคาอาคาร    3(2-2-5) 
  Building Estimation 
 ชนิด และรูปแบบของสัญญาก่อสร้าง เอกสารประกอบสัญญา รายการก่อสร้าง หลักการ
ค านวณหาปริมาณวัสดุในงานก่อสร้าง การประมาณราคาตามมาตรฐานแนวทางการวัดปริมาณงาน
ก่อสร้างของ วสท.  
  ปฏิบัติการประมาณราคาค่าแรง ผลก าไร การเสนอราคาและการประมูล 

ปรับปรุงชื่อ และค าอธิบายรายวิชา 
ให้มีความทันสมัย และสอดคล้อง
กับหลักสูตรเทคโนโลยวีิศวกรรม
โยธา 

5734101  การตรวจงานกอ่สร้าง                              3(3-0-6) 
 Subject Name Supervision and Inspection   
 ศึกษาบทบาทและคุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจงาน สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา 
ผู้รับเหมาช่วง โดยการตรวจงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้าง และหลักการก่อสร้างที่
เกี่ยวกับงานคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก งานไม้ โครงไม้และโครงเหล็ก การท ารายงานการก่อสร้าง 
รายงานผลการทดสอบวัสดุและอื่น ๆ ความปลอดภัยของอาคารตามหลักวิศวกรรมและความงามตาม
หลักของสถาปัตยกรรม 
 

5734101    การควบคุมงานและการตรวจงานกอ่สร้าง                            3(2-2-5) 
  Supervision and Inspection for Construction 
 บทบาทและคุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจงาน สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา 
ผู้รับเหมาช่วง โดยการตรวจงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้าง การท ารายงานการ
ก่อสร้าง รายงานผลการทดสอบวัสดุและอื่น ๆ ความปลอดภัยของอาคารตามหลักวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจและตรวจสอบอาคาร 

 

รวมเน้ือหาของทั้งรายวิชา แล้วท า
การปรับปรุงชื่อ และค าอธบิาย
รายวิชา ให้มีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับหลักสูตรเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

5793809   การตรวจสอบอาคารและการซ่อมบ ารุง              3(2-2-5) 
 Building Assessment and Maintenance 

วิชาบังคับก่อน : 5731701 เทคโนโลยีก่อสร้าง     
5792401 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก  
5793402 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก   

 ศึกษาถึงสาเหตุและลักษณะความเสียหายของอาคาร หลักการการตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรงของอาคาร การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร การตรวจสอบสมรรถนะของ
ระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารเพื่ออพยพผู้ใช้อาคาร หน้าที่ของผู้ตรวจสอบอาคารตามที่
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กฎหมายก าหนดกฎหมาย หลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร รายงานการตรวจสอบอาคาร และ
แนวทางการซ่อมบ ารุงอาคาร  
 ปฏิบัติเกี่ยวกับการส ารวจและตรวจสอบอาคารในท้องถิ่น 

 

5794101 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน    3(3-0-6)    
Infrastructure System  

  ระบบโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายการพัฒนาโครงสร้างสร้างพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ ระบบคมนาคม ระบบพลังงาน ระบบการจัดการน้ า ระบบสื่อสาร ระบบ
ก าจัดขยะ และระบบโครงสร้างพื้นฐานในอาคาร อาทิ ระบบประปา ระบบไฟฟ้า  ระบบประปา 
ระบบน้ าทิ้ง ระบบสื่อสาร เป็นต้น  การจัดการและด าเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐาน และ
กรณีศึกษา 

เพิ่มรหัสรายวิชา โดยเพิ่มเนื้อหา
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และ
สอดคล้องกับประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560  

5791801  ภาษาอังกฤษส าหรับการบริหารงานก่อสร้าง   3(3-0-6) 
English for Construction Management 

 ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริหารงานก่อสร้าง ฝึกการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานบริหารงานก่อสร้าง โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน  
การเขียน การฟังการพูด และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงาน
ก่อสร้าง 

5791801 ภาษาอังกฤษส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 
 English for Civil Engineering Technology 
 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานวิศวกรรมโยธา ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด 

รวมเน้ือหาของทั้งรายวิชา แล้วท า
การปรับปรุงชื่อ และค าอธบิาย
รายวิชา ให้มีความทันสมัย และ
สอดคล้องกับหลักสูตรเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา 

5701101 ภาษาอังกฤษส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   3(3-0-6) 
English for Industrial Technology 

 ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรมฝึกการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาและฝึกฝนทักษะด้านการอ่าน  การ
เขียน การฟังการพูด และสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม 
 
 5791603    วิศวกรรมการทาง                  3(3-0-6) 

    Highway Engineering 
    การออกแบบทางเรขาคณิตของแนวทาง  การออกแบบผิวทาง จุดตัดในระดับพื้นที่
และทางยกระดับ การระบายน้ า วิศวกรรมการจราจร การก่อสร้างทางและการบ ารุงรักษา 
 

เพิ่มรหัสรายวิชา โดยเพิ่มเนื้อหา
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา และ
สอดคล้องกับประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

5732402    อปุกรณ์อาคาร     3(3-0-6)   
 Building Equipment   
 ศึกษาเร่ืองการใช้  การบ ารุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ และงานระบบภายใน
อาคาร เช่น ประตูหน้าต่าง  ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง  ตู้ MBT การค านวณหลอดและดวงโคม  ระบบ
ระบายอากาศภายในอาคาร ระบบปรับอากาศภายในอาคาร  ระบบโทรศัพท์  ระบบดับเพลิง ระบบ

 ตัดรายวิชาออก เนื่องจากเป็นราย
วิชาเอกเลือก และไม่ได้ถูกใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  
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ป้องกันฟ้าผ่า ระบบป้องกันความปลอดภัยในอาคารแบบต่าง ๆ และระบบการขนส่งภายในอาคาร 
เช่น ลิฟท์ และบันไดเล่ือน ประตูเลื่อนอัตโนมัติ 
5793808    ภูมิสถาปัตยกรรม     3(2-2-5)  
 Landscape Architecture  
 ศึกษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในด้านภูมิทัศน์ที่มีความสัมพันธ์ต่องานของสถาปัตยกรรม และ
การวางผังบริเวณ โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมของชุมชน ลักษณะภูมิประเทศ และนิเวศวิทยา พันธุ์พืช 
พันธุ์ไม้ประดับ และภูมิสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับเมืองมรดกโลกจังหวัดก าแพงเพชร 

 

ตัดรายวิชาออก เนื่องจากเป็นราย
วิชาเอกเลือก และไม่ได้ถูกใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  

5791702    วศิวกรรมความปลอดภยัในงานกอ่สร้าง   3(2-2-5) 
 Safety Engineering in Construction 
 ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีด้านความปลอดภัย หลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรมป้องกัน
อุบัติเหตุ การวิเคราะห์สาเหตุและความเส่ียงทางด้านอุบัติภัยในสถานที่ก่อสร้าง การบริหารความเส่ียง
ตามมาตรฐาน ISO 31000 : 2009 มาตรฐานในการจัดการระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.18001: 2554 และการประยุกต์มาตรฐานดังกล่าวเพื่อการวางแผนและ
การก าหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง และแนวทางการบริหารบุคลากรเพื่อความ
ปลอดภัย 
 ปฏิบัติการใช้หรือการออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 

 ตัดรายวิชาออก เนื่องจากมีรายวิชา
เกี่ยวกบัความปลอดภยัอยูแ่ล้ว 
ภายในหลกัสูตร 

5791803    การส ารวจปริมาณส าหรับงานก่อสร้าง   3(2-2-5) 
 Quantity Survey for Construction 
 ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการสั่งซ้ือสั่งจ้าง การขนส่ง การจัดซ้ือล่วงหน้า ค่าเสื่อมราคา การ
จัดเก็บทั้งภายนอกและภายใน แหล่งผู้ผลิตสินค้า การตรวจสอบคุณสมบัติคุณภาพ การวิเคราะห์ การ
ตัดสินใจการเลือกใช้ การบริหารสถานที่จัดเก็บ และการตรวจสอบสินค้าคงเหลือ จ านวนและปริมาณ
ที่สัมพันธ์กับการใช้งาน  
 ปฏิบัติการส ารวจปริมาณในภาคสนาม 
 

 

ตัดรายวิชาออก เนื่องจากเป็นราย
วิชาเอกเลือก และไม่ได้ถูกใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  
 

5792202   เทคโนโลยกีารกอ่สร้างกลุ่มเมอืงมรดกโลกไทย  3(2-2-5) 
 Construction Technology Thai Heritage Group 
 ศึกษาประวัติศาสตร์ทางศิลปะสถาปัตยกรรม อยุทธยา สุโขทัย ศรีสัชนาลัย ก าแพงเพชร 
และเมืองบริวารร่วมสมัย ถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ที่เชื่องโยงถึงกัน 
 ปฏิบัติโครงงานศึกษารูปแบบทางสถาปัตยกรรมและเทคนิคการก่อสร้างจากแหล่งโบราณ
สถานที่หลงเหลืออยู่ในกลุ่มเมืองมรดกโลก 
 

 ตัดรายวิชาออก เนื่องจากเป็นราย
วิชาเอกเลือก และไม่ได้ถูกใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  

5793203   ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมในกลุ่มอาเซียน   3(3-0-6)  
 History of Asian Architecture 

 ตัดรายวิชาออก เนื่องจากเป็นราย
วิชาเอกเลือก และไม่ได้ถูกใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  
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ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 เหตุผล 
 ศึกษาประวัติศาสตร์และรูปแบบทางศิลปะสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา ใน
กลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ สถาปัตยกรรมขอม ,พม่า ,ลาว จามปา,หมู่เกาะชวา 
 
5791201  สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น                       3(2-2-5)         
              Vernacular Architecture 

ศึกษาภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่มาจากลักษณะภูมิศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อท้้องถิ่น 
การด ารงชีวิต การยังชีพ ที่ท าให้เกิดลักษณะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นนั้น และลักษณะการสร้างเครื่องมือ
ยังชีพของแต่ละท้องถิ่นและแผนผังชุมชน 

 
 
 
 

 

ตัดรายวิชาออก เนื่องจากเป็นราย
วิชาเอกเลือก และไม่ได้ถูกใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  

    3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชพีหรือสหกิจศึกษา  

5794401   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                         1(90) 
               Preparation for Industrial Training  
               ให้นักศึกษาได้เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนที่จะเข้าไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบ
หรือโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกวา่ 90 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของโปรแกรม
วิชา 

5794401  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                         2(90) 
               Preparation for Propressional Internship 
               ให้นักศึกษาได้เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ก่อนที่จะเข้าไปฝึกวิชาชีพในสถาน
ประกอบหรอืโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกวา่ 90 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของ
โปรแกรมวิชา 

ปรับปรุงกลุ่มวิชาให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร 
เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

5794402   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                               5(450) 
               Industrial Training  
               รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : มีหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลีย่สะสมเป็นไป 
                                                            ตามระเบียบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                    
              ให้นักศึกษาได้ออกฝกึงานในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กับแขนง
วิชา ที่ศึกษาไม่น้อยกวา่ 450 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของโปรแกรมวิชา 

5794402    ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                               5(450) 
               Propressional Internship 
               รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : มีหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลีย่สะสมเป็นไป 
                                                            ตามระเบียบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                    
                ให้นกัศึกษาได้ออกฝึกงานในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กับ
แขนงวิชา ที่ศึกษาไม่น้อยกวา่ 450 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของโปรแกรมวิชา 

ปรับปรุงกลุ่มวิชาให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร 
เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

5794403 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา                                                                   1(45) 
               Preparation for Co-operative Education  
               ให้นักศึกษาได้เตรียมฝึกสหกิจ กอ่นที่จะเขา้ไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของโปรแกรมวิชา 

5794403 เตรียมฝึกสหกิจศึกษา                                                                   1(45) 
               Preparation for Cooperative Education  
               ให้นักศึกษาได้เตรียมฝึกสหกิจ กอ่นที่จะเขา้ไปฝึกวิชาชีพในสถานประกอบหรือโรงงาน
อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการของโปรแกรมวิชา 

ปรับปรุงกลุ่มวิชาให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร 
เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 

5794404 สหกิจศึกษา                                                                             6(540) 
               Co-operative Education             
               รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : มีหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลีย่สะสมเป็นไปตาม 
                                                            ระเบยีบสหกจิศึกษา 

5794404   สหกจิศึกษา                                                                             6(540) 
               Cooperative Education             
               รายวิชาที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน : มีหน่วยกิตสะสมและคะแนนเฉลีย่สะสมเป็นไปตาม 
                                                            ระเบยีบสหกจิศึกษา 

ปรับปรงุกลุ่มวิชาให้เป็นไปตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธกิาร 
เร่ืองมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาเทคโนโลย ีพ.ศ. 2560 
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ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 ค าอธิบายรายวิชา หลักสูตรปรับปรุงฉบับป ีพ.ศ. 2562 เหตุผล 
               การศึกษารว่มระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเช่ือมโยงการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์จากงานจริง ไม่น้อยกวา่ 540 ชั่วโมง โดยนกัศึกษาจะได้ใช้ประสบการณ์ที่
ได้มาปรับปรุงตนเองให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่แนวความคิดและความสามารถเชิง
ปฏิบัติได้อย่างแทจ้ริงและสามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมนักศึกษาจะตอ้งเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วย
วิศวกรหรือเทียบเท่าในลักษณะพนกังานชั่วคราวภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนกังานหรือ
วิศวกรที่ปรึกษาของสถานประกอบการ 

               การศึกษารว่มระหวา่งสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อเช่ือมโยงการเรียนรู้ใน
ห้องเรียนกับประสบการณ์จากงานจริง ไม่น้อยกวา่ 540 ชั่วโมง โดยนกัศึกษาจะได้ใช้ประสบการณ์
ที่ได้มาปรับปรุงตนเองให้เป็นวิศวกรที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่แนวความคิดและความสามารถ
เชิงปฏิบัติได้อย่างแท้จริงและสามารถน าองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของอุตสาหกรรมนักศึกษาจะตอ้งเข้าปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการในต าแหน่งผู้ช่วย
วิศวกรหรือเทียบเท่าในลักษณะพนกังานชั่วคราวภายใต้การก ากับดูแลอย่างใกล้ชิดจากพนกังาน
หรือวิศวกรที่ปรกึษาของสถานประกอบการ 
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ภาคผนวก ค   
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนีใ้ห้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดย
จัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติ  ส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น                 ในภาคการศึกษาปกติ และภาค
การศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าแปด
สัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับรายวิชานั้ นๆ 
ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนในเวลา
ราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 
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ข้อ 9 นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา 
โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ีมหาวิทยาลัยรับรองมาขอ
ยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การก าหนด
หน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทาง
การศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา 

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่
เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ท่ีแตกต่าง
ไปจากท่ีก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมท้ังยื่นหลักฐานการลงทะเบียน
เรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15  ในกรณีท่ีมีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่นักศึกษาท่ีพ้น
สภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาท่ี
ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีท่ีรายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าท่ี ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงานผลการ
ด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีท่ีมีปัญหาจากการ
ปฏิบัติตามข้อบังคับน้ี การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันส้ินสุด 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แกว้) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผลการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2)  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีไว้
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอื่นใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้
แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ 
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ จัดการศึกษา
ส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ไม่ใช่
นักศึกษาภาคปกติ 
  ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาคเรียน
อย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม เพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคเรียนด้วย 
เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  การอนุมัติ
ผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่าระดับ
คะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน         ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนน
เป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก ให้
ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ผลการ
ประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ในกรณีนี้ ถ้าได้รับ
การประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  เพ่ิมเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 
        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)       ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)       ผ่าน 
    F (Fail)        ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะ
สอบได ้ 

ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 
สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 

   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟังโดยไม่
นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

    (1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาคเรียน 
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   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรยีนหลังจากท่ีลงทะเบยีนในภาคเรียนนั้นแล้วและไดร้ับอนุมัติให้
ถอนรายวิชาน้ันก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห ์

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต และผล
การศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 

I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
    (1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษาจะต้องขอรับการ
ประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถดัไป 

  (2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค าร้องขอ
สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบ
นั้นได ้
                                      การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึก     รายละเอียดคะแนน
เก็บท้ังหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8  กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”ศูนย์” และใน
กรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียน
รายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอน และ
ก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการ
ประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งาน
ทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  
 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย สถาบันราช
ภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียน
รายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้เว้นการนับหน่วยกิต
เพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี(หลังอนุปริญญา) เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลข
ทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็นตัวหาร
ด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียนรายวิชาที่
เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น 
  ข้อ 13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
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หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาเห็นสมควร
ยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้นเรียนไม่
ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 13. วรรคท้าย ให้
อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการประเมิน
รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุสุดวิสัยอย่างยิ่ง และ
ได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันเปิ ดภาคเรียน
ของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  และให้อาจารย์
ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้บันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
 16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีท่ีเรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า  5 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็น
นักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน 
และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  7  
ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  9  ปี กรณีที่เรียน
หลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคเรียน
ปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียนปกติ 
ที่  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
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    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 2 ปี 
ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ  16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียน
หลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และขาดคุณสมบัติตามข้อ 16 .2 และ 
16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  2 ปี สิ้นภาคเรียนที่ 6 
นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณีหลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาค
เรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้
ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
  ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได้ถึง 
2.00  ทั้งนี ้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่
กรณีดังนี้ 
   19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 20  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อเรียนครบ
หลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง3.60 
แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3 .60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้ง
จากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25  ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ “F” 
ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณาผลการเรียน
ในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร   2 ปี ไม่เกิน 
6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  
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   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 ภาค
เรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน  17 ภาคเรียนปกติ ส าหรับ
หลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันสุดท้ายของการ
สอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการที่สภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิด
ปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิ
ยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่า
ด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา 
และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ 
และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก 
   “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกัน
ของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน  
                   ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจาก
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอยกเว้นการเรียน 
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 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็นผล
การเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน 
หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคต้น ผู้
ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่ านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี แล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
พ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่ งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกิตท่ี
ขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน  ข้อ 4 ของ
ระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C  
 (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
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  (3)  ส าหรับนักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวด
วิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปท้ังหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ  4  และ
ข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตท่ีได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้นต่ าท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปี
การศึกษา 

 (7)  รายวิชาท่ีได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับหน่วย
กิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ 9  นักศึกษาท่ีจะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือเกณฑ์
ดังนี ้

  (1)  ส าหรับนักศึกษาท่ีใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหน่ึงภาคเรียน 

 (2)  ส าหรับนักศึกษาท่ีใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นท่ีใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหน่ึงภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนท่ีเคยศึกษาและได้รับ
ผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด
โดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการท่ีอธิการบดีแต่งต้ัง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการยกเว้น
การเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาดในกรณีท่ีมี

ปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันส้ินสุด 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แกว้) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก  ง 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
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ชื่อ - นามสกุล  จักรพันธ์  ธงทอง 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จ     ปีท่ีส าเร็จ 
 วศ.ม. (วิศวกรรรมโยธา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     2558 
  บธ.บ. (การจัดการงานก่อสร้าง)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    2555 
  วศ.บ. (วิศวกรรรมโยธา)   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา    2551 
       วิทยาเขตภาคพายัพ      
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง  
 วิจัย 
  - 
 ต ารา/หนังสือ 
  - 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - 
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
จักรพันธ์ ธงทอง สุริยะ ทองมุณี พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม และอาศิส อัยรักษ์. (2561). การทบทวนวรรณกรรมและการประยุกต์ใช้ 
 งานเสาเข็มเหล็กเกลียว Helical Pile. การประชุม วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 วันที่ 18 -20  
 กรกฎาคม 2561. GTE12 ID117 หน้า 1-11. 
 
 
3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
5791601 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
5791602 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) 
5793806 การประมาณราคาอาคาร  3(2-2-5) 
5793301 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 3(0-6-3) 
5793302 เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 3(0-6-3) 
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ชื่อ - นามสกุล  เอกสิทธิ์ เทียนมาศ 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จ     ปีท่ีส าเร็จ 
 วศ.ม. (วิศวกรรรมโยธา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     2557 
 วศ.บ. (วิศวกรรรมโยธา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่      2553 
 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง  
 วิจัย 
  - 
 ต ารา/หนังสือ 
  - 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
 นพคุณ ชูทัน เอกสิทธิ์ เทียนมาศ และนิวดี คลังสีดา. (2561). การศึกษาสภาพปัจจุบัน และอนาคตที่คาดหวัง และแนวโน้ม 
 การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (สทมส.)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561. หน้า 35-47. 
 
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ ด ารงค์ เฉยปัญญา พัชรีรัต หารไชย ปฏิภาณ ปะหุประเม และอานนท์ ปู่ลมดี . (2561). การศึกษา 
 ส่วนผสมที่เหมาะสมส าหรับซีเมนต์เพสต์ผสมเส้นใยอ้อยเพื่อน าไปใช้ในงานก่อสร้าง . การประชุมวิชาการ 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561. หน้า 469-473. 
 
3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
5792201 กลศาสตร์โครงสร้าง 3(3-0-6) 
5731601 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 
5793402 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(2-2-5) 
5792401 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3(2-2-5) 
5731702 เทคโนโลยีคอนกรีต 1(1-0-2) 
5731703 เทคโนโลยีคอนกรีตปฏิบัติการ 2(0-4-2) 
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ชื่อ - นามสกุล  ด ารงค์  เฉยปัญญา 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จ     ปีท่ีส าเร็จ 
 วศ.ม.(การจัดการงานวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   2547 
 วศ.บ. (วิศวกรรรมโยธา)   มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์   2542 
 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง  
 วิจัย 
  - 
 ต ารา/หนังสือ 
  - 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - 
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ ด ารงค์ เฉยปัญญา พัชรีรัต หารไชย ปฏิภาณ ปะหุประเม และอานนท์ ปู่ลมดี . (2561). การศึกษา 
 ส่วนผสมที่เหมาะสมส าหรับซีเมนต์เพสต์ผสมเส้นใยอ้อยเพื่อน าไปใช้ในงานก่อสร้าง . การประชุมวิชาการ 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561. หน้า 469-473. 
นพคุณ ชูทัน และด ารงค์ เฉยปัญญา. (2562). ยุทธศาสตร์การเป็นผู้น าทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 2561-2565.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีที่ 25 ฉบับที่ 2  
 เมายน - มิถุนายน 2562. หน้า 34-47. 
 
3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
5791101 คณิตศาสตร์ส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา   3(3-0-6) 
5791102 การค านวณส าหรับงานเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5) 
5793601 วิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 1 1(1-0-2) 
5793601 ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 1 2(0-4-2) 
5793602 วิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 2 1(1-0-2) 
5793603 ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจส าหรับงานก่อสร้าง 2 2(0-4-2) 
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ชื่อ - นามสกุล  พัชรีรัต  หารไชย 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จ     ปีท่ีส าเร็จ 
 ผ.ม.(การวางแผนชุมชนเมือง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง  2552 
   และสภาพแวดล้อม)     
 สถ.บ.(สถาปัตยกรรมเมือง  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     2548 
   และชุมชน)  
 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง  
 วิจัย 
  - 
 ต ารา/หนังสือ 
  - 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
  - 
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
เอกสิทธิ์ เทียนมาศ ด ารงค์ เฉยปัญญา พัชรีรัต หารไชย ปฏิภาณ ปะหุประเม และอานนท์ ปู่ลมดี . (2561). การศึกษา 
 ส่วนผสมที่เหมาะสมส าหรับซีเมนต์เพสต์ผสมเส้นใยอ้อยเพื่อน าไปใช้ในงานก่อสร้าง . การประชุมวิชาการ 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561. หน้า 469-473. 
 
3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
5791501 มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม  3(2-2-5) 
5792502 เขียนแบบก่อสร้าง 1 3(0-6-3) 
5792503 เขียนแบบก่อสร้าง 2 3(0-6-3) 
5793204 การวางผังและออกแบบชุมชนเมือง 3(3-0-6) 
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ชื่อ - นามสกุล  นพคุณ  ชูทัน 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา  
 คุณวุฒิ/สาขาวิชา  สถาบันที่ส าเร็จ     ปีท่ีส าเร็จ 
 ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร     2555 
   และการพัฒนา)     
 กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    2536 
  ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์ก่อสร้าง)  วิทยาลัยครูจันทรเกษม     2532 
 
2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง  
 วิจัย 
  - 
 ต ารา/หนังสือ 
นพคุณ ชูทนั. (2558). การวางแผนและการควบคุมงานก่อสร้าง. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. 193 หน้า.  

 (เอกสารค าสอน) 
 
 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
นพคุณ ชูทัน. (2558). การพัฒนาสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมเมืองมรดกโลก จังหวัดก าแพงเพชร. 

วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร . ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2558. หน้า 1-18. 

นพคุณ ชูทัน เอกสิทธิ์ เทียนมาศ และนิวดี คลังสีดา. (2561). การศึกษาสภาพปัจจุบัน และอนาคตที่คาดหวัง และแนวโน้ม 
 การเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.)  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561. หน้า 35-47. 
นพคุณ ชูทัน และด ารงค์ เฉยปัญญา. (2562). ยุทธศาสตร์การเป็นผู้น าทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 2561-2565.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีที่ 25 ฉบับที่ 2  
 เมายน - มิถุนายน 2562. หน้า 34-47. 
 
 บทความวิจัยที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ  (Conference/Abstract/Proceedings) 
  - 
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3. รายวิชาที่สอน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา      หน่วยกิต 
5701101 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพ้ืนฐาน 3(0-6-3) 
5791103 วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมส าหรับงาน

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
3(2-2-5) 

5791104 วิทยาศาสตร์เพื่อสถาปัตยกรรมเขียว 3(2-2-5) 
5731701 เทคนิคและเทคโนโลยีการก่อสร้าง 3(2-2-5)   
5794102 การวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6 

 
 


