หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
พุทธศักราช 2549
1. ชื่ อหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
Bachelor of Science Program in Civil Technology
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตร์ บณั ฑิต (เทคโนโลยีโยธา)
Bachelor of Science (Civil Technology)
ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีโยธา)
B.S (Civil Technology)
3. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
4. ปรัชญาของหลักสู ตรและวัตถุประสงค์
4.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิ ตให้เป็ นผูม้ ีความรู้ค วามสามารถเชิ งวิชาการและทักษะทางเทคโนโลยีโยธา และนามา
ประยุกต์ใช้สร้างนวัตกรรมและอาชี พ มีทกั ษะด้านการบริ หารจัดการอุตสาหกรรม และนามาพัฒนางาน
ท้องถิ่นชุมชน ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม
4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 เพื่อให้บณ
ั ฑิ ตมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี โยธา ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานท้องถิ่น ของภูมิภาคและของชาติ
4.2.2 เพื่อให้บณ
ั ฑิ ตมี ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการคิ ด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา
และการตัดสิ นใจ ทางด้านเทคโนโลยีโยธา
4.2.3 เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะในการค้นคว้าและฝึ กฝี มือทางด้านเทคโนโลยีโยธา พร้อม
ทั้งรู ้จกั วิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่างๆได้
4.2.4 เพื่อให้เกิ ดการวิจยั และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีโยธา เพื่อการประยุกต์ใช้ตาม
ความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น ของภูมิภาคและของชาติ
4.2.5 เพื่ อให้ บ ัณ ฑิ ตมี จรรยาบรรณในวิช าชี พ มี วินัย ในการท างาน ตลอดจนมี ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
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5. กาหนดการเปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2550 เป็ นต้นไป
6. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ าศึกษา
ผูส้ มัครต้องสาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
7. การคัดเลือกผู้เข้ าเป็ นนักศึกษา
คัด เลื อ กผู้เข้า ศึ ก ษาเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กในสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8. ระบบการจัดการศึกษาและการคิดหน่ วยกิต
8.1 ระบบการจัดการศึกษา
ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาคโดยหนึ่ งปี การศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ
หนึ่ งภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หากเปิ ดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาหนด
ระยะเวลาและจานวนหน่ วยกิ ต โดยมี สัดส่ วนเทียบเคี ยงกันได้กบั การศึกษาปกติ โดยเป็ นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
8.2 การคิดหน่ วยกิต
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาครายวิชาภาคปฏิบตั ิ ที่ใช้เวลาฝึ กหรื อทดลอง
ไม่นอ้ ยกว่า 30 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบทวิภาคการฝึ กงานหรื อ
การฝึ กภาคสนาม ที่ใช้ฝึกไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
8.2.2 การท าโครงงานหรื อกิ จกรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด้รับ มอบหมายที่ ใ ช้เวลา
ทาโครงงาน หรื อกิจกรรมนั้นๆไม่นอ้ ยกว่า 45 ชัว่ โมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
9. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาที่ ใ ช้ส าหรั บ การศึ ก ษาตลอดหลัก สู ต รคื อ 4 ปี มี จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมไม่ น้ อ ยกว่า
134 หน่ วยกิ ต แต่ ไม่ เกิ น 150 หน่ วยกิ ต โดยระยะเวลาที่ ใช้ศึ ก ษาเพื่ อส าเร็ จการศึ ก ษาได้ไ ม่ เกิ น 8 ปี
การศึ ก ษา ส าหรั บ การลงทะเบี ย นเต็ม เวลา และใช้เวลาการศึ ก ษาได้ไม่ เกิ น 12 ปี การศึ ก ษา ส าหรั บการ
ลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
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10. การลงทะเบียนเรียน
ให้ ล งทะเบี ย นได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า 9หน่ ว ยกิ ต และไม่ เกิ น 22หน่ ว ยกิ ต ในแต่ ล ะภาคการเรี ยน
การศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรี ยนได้ไม่เกิ น 9หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคเรี ยนการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรี ยนไม่เต็มเวลา
11. การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
การวัดผลการเรี ยนในแต่ละรายวิชาตามข้อบังคับสภาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริ ญญาและปริ ญญาตรี พศ. 2548 (ภาคผนวก)
12. อาจารย์ ผ้ สู อน
12.1 อาจารย์ประจาหลักสู ตร
ที่
ชื่อ - สกุล
1 นายกิตติกร ศรี ลานนท์
2

นางสาวสุ ชิรา นวลกาแหง

3

ผศ.ชัชวาลย์ ธรรมสอน

4

นายเนาวรัตน์ บุตรพลอย

5

ผศ.นพคุณ ชูทนั

วุฒิการศึกษา
ค.อ.ม (โยธา)
ค.อ.บ (วิศวกรรมโยธา)
ค.อ.ม. (โยธา)
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา )
บธ.บ.(บริ หารก่อสร้าง)
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)
กศ.บ.(สังคมศึกษา)
กศ.ม (อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์ ก่อสร้าง)
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ที่
1

12.2 อาจารย์ ผ้ สู อน
ชื่อ - สกุล
รศ.อายุวฒั น์ สว่างผล

2

ผศ.สมศักดิ์ วังศิริกุล

3

นายยอดชาย สายกลิ่น

4

นายพิชิต พจนพาที

5

นายสฤษณ์ พรมสายใจ

6

นายโยธิน ป้ อมปราการ

7

ผศ.ชัชวาลย์ ธรรมสอน

8

นายบุญเลิศ สงวนวัฒนา

9

นายอนัน หยวกวัด

10

นายวิชยั แสงเมือง

11 นายณัฐธิ กานต์ ปิ่ นจุไร
12 นายธนิรัตน์ ยอดดาเนิน

13 นายนิพิฐพนธ์ ฤาชา

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ค.อ.ม.(เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา)
กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์ เครื่ องปั้ นดินเผา)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์ เครื่ องปั้ นดินเผา)
M.A.T. Partical Arts.
ศ.บ. (ศิลปหัตถกรรม)
(กาลังศึกษาระดับปริ ญญาโท)
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์ เครื่ องปั้ นดินเผา)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
วท.บ. (เทคโนโลยีเซรามิกส์)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
อส.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา )
บธ.บ. (บริ หารก่อสร้าง)
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์ ไฟ้ ฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ )
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )
ศ.บ. (ศิลปบัณฑิต)
ป.บัณฑิต (การจัดการและประเมินโครงการ)
วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
อศ.บ. (เทคโนโลยีโทรคมนาคม)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู )
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )
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12.2

อาจารย์ ผ้ สู อน (ต่ อ)
ที่
ชื่อ - สกุล
14 นายอานนท์ วงษ์มณี
15 นายอรรถพล สติภพ
16 นายอานวย ดีพา
17 นายวรวุฒิ
18 นางปรี ชาภรณ์

บุตรดี
ขันบุรี

คุณวุฒิ สาขาวิชา
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
คอ.บ. (อุตสาหกรรมไฟฟ้ า)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คอ.บ. (ครุ ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต)
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )
กาลังศึกษาต่อ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ )

13. จานวนนิสิตนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จานวนนักศึกษาในแต่ ละปี การศึกษา
รวม
จานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ ันปี ที่
2550 2551 2552 2553 2554
30
30
30
30
30
150
1
30
30
30
30
120
2
30
30
30
90
3
30
30
60
4
30
30
จานวนนักศึกษาทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษา
-
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14. อาคารสถานที่และอุปกรณ์ การศึกษา
14.1 อาคารสถานที่
ลาดับที่
รายการ
1
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 ชั้น
ชั้นที่ 1 สานักงานคณะ
ชั้นที่ 2 ห้องประชุม
ชั้นที่ 3 โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ชั้นที่ 4 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ชั้นที่ 5 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และศูนย์คอมพิวเตอร์
2
อาคารเทคโนโลยีไฟฟ้ า 2 ชั้น
3
อาคารเทคโนโลยีการผลิต
4
อาคารเทคโนโลยีก่อสร้าง
5
อาคารเทคโนโลยีเซรามิกส์ 2 ชั้น
14.2 แหล่ งอาคารสถานทีส่ นับสนุนการศึกษา
ลาดับที่
รายการ
1
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2
สานักวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
3
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยฯ
4
ศูนย์ภาษา
5
ศูนย์คอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จานวนทีม่ ีอยู่
1 หลัง

1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง

สถานทีต่ ้งั
อาคาร AV
อาจารจุฬาภรณ์
อาคารวิทยบริ การ
อาคารศุนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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14.3 อุปกรณ์ การสอน
ลาดับที่
รายการ
1
เครื่ องทดสอบกาลังวัสดุ
2
กล้องสารวจ
3
เครื่ องวัดการรับกาลังในโครงถัก
4
ตูอ้ บดิน
5
เครื่ องทดสอบความทนทานมวลรวมหยาบ
6
ชุดทดลองคอมพิวเตอร์
7
เครื่ องคอมพิวเตอร์
8
กล้องถ่ายรู ประบบดิจิตอล
9
ชุดฝึ กระบบลิฟท์และการควบคุม
10 เครื่ องเชื่ อมไฟฟ้ า
11 โต๊ะเขียนแบบ
12 เครื่ องขยาย 300 W
13 ไมค์ลอย
14 ไมค์สาย
15 โปรเจ็คเตอร์
16 เครื่ องฉายข้ามศีรษะ
17 เครื่ องถ่ายเอกสารสี
18 เครื่ องถ่ายเอกสาร ขาว – ดา
19 เครื่ องอัดสาเนา
20 ตูเ้ หล็กเก็บอุปกรณ์

จานวน (ชุ ด)
3
10
1
4
1
5
200
3
3
5
200
3
5
5
5
15
1
1
1
20
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15. ห้ องสมุด
15.1 สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
15.2 ห้องสมุดศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุ ศาสตร์ มีหนังสื อ ตาราเรี ยน วารสาร และนิตยสาร
15.3 ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคลินิกวิจยั มีหนังสื อ ตาราเรี ยน วารสาร นิตยสาร
เอกสารการวิจยั
หนังสื อ
- ภาษาไทย
- ภาษาต่างประเทศ

จานวน 3,500 เล่ม
จานวน 1,800 เล่ม

วารสาร
- ภาษาไทย
จานวน 30 ชื่อเรื่ อง
- ภาษาต่างประเทศ
จานวน 25 ชื่อเรื่ อง
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้ อ มู ล อ้ า งอิ ง (Reference Database) เป็ นฐานข้ อ มู ล ที่ ใ ห้ ร ายการอ้ า งอิ ง และสาระสั ง เขป
ของบทความและเอกสาร
1. ซีดี-รอม ได้แก่ Science Citation Index, DAO, ERIC
2. ระบบออนไลน์ ได้แก่ Proquest Digital dissertation
ฐานข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text Database) เป็ นฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดเอกสารฉบับเต็ม หนังสื อ
วารสาร และวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
1. Link (Springer)
2. HW Wilson Omni File : Full Text Select
3. Blackwell Journal Online
4. Thailis
5. Net Library e-books
ฐานข้อมู ล ของส านัก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ ก าแพงเพชร
(KPRU Library Database) ซึ่ งเป็ นฐานข้อ มู ล ที่ ห้ อ งสมุ ด สร้ า งขึ้ นมาเอง และสื บค้น ด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์
ระบบออนไลน์ เช่น
1. ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database)
2. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
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16. งบประมาณ
หมวดเงิน
ค่าเงินเดือนค่าจ้างประจา
ค่าจ้างชัว่ คราว
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุ ภณั ฑ์
ค่าที่ดินและค่าสิ่ งก่อสร้าง
ค่าเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิ้น

2550
200,000
100,000
300,000
100,000
5,000,000
5,700,000

งบประมาณทีต่ ้ องการ
2551
2552
200,000
300,000
100,000
150,000
300,000
300,000
100,000
100,000
8,000,000 10,000,000
2,500,000 2,500,000
11,200,000 13,350,000

2553
300,000
150,000
300,000
100,000
12,000,000
2,500,000
15,350,000

หมายเหตุ
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17. หลักสู ตร
17.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร (ไม่นอ้ ยกว่า) 134 หน่วยกิต
17.2 โครงสร้ างของหลักสู ตร แบ่ งออกเป็ นหมวดวิชา ดังนี้
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร (ไม่นอ้ ยกว่า)
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมจานวนหน่ วยกิต
1.) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
2.) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3.) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4.) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
5.) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ านรวมจานวนหน่ วยกิต (ไม่ น้อยกว่ า)
1.) กลุ่มวิชาปฏิบตั ิการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
2.) กลุ่มวิชาเนื้อหา (ไม่นอ้ ยกว่า )
2.1) วิชาพื้นฐานเฉพาะบังคับ (แกน)
2.2) วิชาเอกบังคับ
2.3) วิชาเลือกเอก (ไม่นอ้ ยกว่า)
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

134
34
9
8
6
9
2
94
5
89
18
39
32
6

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
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17.3 รายวิชาและการจัดการเรียนการสอน
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมจานวนหน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสารให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนีไ้ ม่ น้อยกว่ า
1.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย
1541002 ทักษะการส่ งสารภาษาไทย
1541003 การสื่ อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
1541004 ภาษาและการสื่ อสารเพื่อท้องถิ่น
1.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1551001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
1551003 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 1
1551004 ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 2
1551005 ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการ
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้ เลือกเรียนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่ า
2.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1511001 จริ ยธรรมกับมนุษย์
1511002 ความจริ งของชีวติ
1521001 พุทธศาสน์
2.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2011001 สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2051001 สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
2061001 สังคีตนิยม

34 หน่ วยกิต
9 หน่ วยกิต
3 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
6 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
8 หน่ วยกิต
2 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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2.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1001001 ภาวะผูน้ าและการจัดการยุคใหม่
1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล
1001003 พฤติกรรมมนุ ษย์กบั การพัฒนาตน
2.4 กลุ่มที่ 4 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า
รหัสวิชา ชื่อวิชา
1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
1631002 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
1631003 ความรู ้พ้นื ฐานทางสารสนเทศศาสตร์
1631004 เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
1631005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3. กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้ เลือกเรี ยนวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่ า
3.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2531001 วิถีไทย
2531002 วิถีโลก
2531003 ครอบครัวและสังคม
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
2561001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่า 2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2501002 เศรษฐกิจพอเพียง
2521001 ท้องถิ่นศึกษา
2551001 การปกครองส่ วนท้องถิ่นไทย
3541001 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจาวัน

2 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
6 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
น (ท-ป-อ)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
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4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ เลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ น้อยกว่ า 9 หน่ วยกิต
4.1 กลุ่มที่ 1 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน
6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ
4121001 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พ้นื ฐาน
3 (2-2-5)
4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-5)
4121003 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครื อข่าย
3 (2-2-5)
4121004 คอมพิวเตอร์และสื่ อประสม
3 (2-2-5)
4.2 กลุ่มที่ 2 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน
6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
4091001 คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
2 (2-0-4)
4091002 คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
2 (1-2-3)
4091003 คณิ ตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ
2 (1-2-3)
4.3 กลุ่มที่ 3 ให้ เลือกเรี ยนรายวิชาต่ อไปนี้ ไม่ เกิน
6 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
2 (2-0-4)
4001002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ ประจาวัน
2 (2-0-4)
4001003 การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2 (2-0-4)
4001004 พืชพรรณเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้ เลือกเรี ยนวิชาต่ อไปนีไ้ ม่ น้อยกว่ า
2 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
2 (1-2-3)
1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
2 (1-2-3)
1161003 การลีลาศเพื่อสุ ขภาพ
2(1-2-3)
1161004 กีฬาศึกษา
2 (1-2-3)
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ านรวมจานวนหน่ วยกิต (ไม่ น้อยกว่ า)
94 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
5 หน่ วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)
5564801 ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีโยธา
5(450)
Field Experience in Civil Technology
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2. กลุ่มวิชาเนือ้ หา (ไม่ น้อยกว่ า)
2.1) วิชาพืน้ ฐานเฉพาะบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5501601
คณิ ตศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mathematics
5502701 การวิจยั เบื้องต้น
Introduction to Research
5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
English for Industrial Work
5503704 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
Industrial Psychology and Organization
5562101 รายการก่อสร้าง สัญญา และการประมาณราคา
Specification,Contracts and Estimating
5562102 กฎหมายสาหรับงานก่อสร้าง
Law and Civil Construction
2.2) วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
5501101 วัสดุศาสตร์
Material Science
5561201 การออกแบบสถาปั ตย์เบื้องต้น
Introduction to Architectural Design
5561601 ทฤษฎีโครงสร้าง
Theory of Structure
5561602 กลศาสตร์วศิ วกรรม
Machanics Engineering
5561701 เทคโนโลยีคอนกรี ต
Concrete Technology
5562201 เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
Computer Graphics in Constructions 1
5562601 ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics

89 หน่ วยกิต
18 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
39 หน่ วยกิต
น (ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-2-3)
3(3-0-6)
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5562603

วิศวกรรมการสารวจ 1
Survey Engineering 1
5562604 วิเคราะห์โครงสร้าง
Structural Analysis
5563202 เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
Computer Graphics in Constructions 2
5563601 การออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
Reinforce Concrete Design
5563602 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Design
5563604 วิศวกรรมการสารวจ 2
Survey Engineering 2
2.3) วิชาเลือกเอก (ไม่นอ้ ยกว่า)
รหัสวิชา ชื่อวิชา
5561103 เครื่ องมือเครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง
Construction Equipment
5561401 เทคนิคก่อสร้าง
Construction Technique
5561702 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีคอนกรี ต
Concrete Technology Laboratory
5562104 การจัดและการบริ หารงานก่อสร้าง
Organization and Management of Construction
5562106 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
5562402 ปฏิบตั ิงานก่อสร้าง
Construction Practice
5562501 งานประปาและสุ ขภัณฑ์
Plumbing
5562602 ปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics Laboratory

3(1-2-3)
3(3-0-6)
3(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-2-3)
32 หน่ วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-2-3)
3(3-0-6)
3(1-2-3)
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5562702
5563201
5563407
5563502
5563603
5563605
5563607
5564101
5564102
5564610
5564613
5564617
5564619
5564708
5564901

อุปกรณ์อาคาร
Building Equipment
การออกแบบผังเมือง
Urban Design
เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
Materials Testing Technology
ระบบท่อและสุ ขภัณฑ์
Plumbing System
การออกแบบงานวิศวกรรมโยธาด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Aided Design in Civil Engineering
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
Computer Applications in Civil Engineering
วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulics Engineering
การตรวจงานก่อสร้าง
Supervision and Inspection
เทคโนโลยีเครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง
Construction Equipment Technology
วิศวกรรมขนส่ ง
Transportation Engineering
วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
การออกแบบผิวจราจร
Pavement Design
วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
การออกแบบระบบสุ ขาภิบาลภายในอาคาร
Sanitation System Design
งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง
Individual Study in Construction Technology

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-2-3)
3(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-2-3)
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5564902
5564903

วิศวกรรมกับนโยบายสาธารณะ
Engineering and Public Policy
สัมมนาด้านวิศวกรรมโยธา
Seminar in Civil Engineering

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

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่ วยกิต
หมวดวิช าเลื อ กเสรี เป็ นวิช าที่ นัก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นได้ต ามความถนัด และตามความสนใจ
มีจุดประสงค์เพื่อให้นกั ศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้น
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17.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสู ตร 4 ปี จานวน (เรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 134 หน่วยกิต)
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา
ปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ ภาคการศึกษา รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1
1
1541004 ภาษาและการสื่ อสารเพื่อท้องถิ่น
1551001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
1521001 พุทธศาสน์
4091001 คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
5561401 เทคนิคก่อสร้าง
5561201 การออกแบบสถาปั ตย์เบื้องต้น
5561601 ทฤษฎีโครงสร้าง
รวมหน่ วยกิต
2
1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
2051001 สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
1631005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
1161004 กีฬาศึกษา
5501601 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม
5561602 กลศาสตร์วศิ วกรรม
5501101 วัสดุศาสตร์
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(1-2-3)
3(3-0-6)
18(15-4-32)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(17-4-36)
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ปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ ภาคการศึกษา
2
1

2

รหัสวิชา
3541001
4121004
1551005
2501002
5562201
5502701
5561103
5561701

ชื่อวิชา
การเป็ นผูป้ ระกอบการ
คอมพิวเตอร์และสื่ อประสม
ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการ
เศรษฐกิจพอเพียง
เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
การวิจยั เบื้องต้น
เครื่ องมือเครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง
เทคโนโลยีคอนกรี ต
รวมหน่ วยกิต
4121003 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครื อข่าย
4001003 การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2561001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
5562604 วิเคราะห์โครงสร้าง
5563202 เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
5562102 กฎหมายสาหรับงานก่อสร้าง
5562101 รายการก่อสร้าง สัญญา และการประมาณราคา
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
2(2-0-4)
3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(2-0-4)
3(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
21(17-6-37)
3(2-2-5)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(16-2-34)
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ปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ ภาคการศึกษา
3
1

2

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
5562104 การจัดและการบริ หารงานก่อสร้าง
5562601 ปฐพีกลศาสตร์
5563201 การออกแบบผังเมือง
5562603 วิศวกรรมการสารวจ 1
5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
5563407 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
รวมหน่ วยกิต
5562402 ปฏิบตั ิงานก่อสร้าง
5562106 วิศวกรรมความปลอดภัย
5563604 วิศวกรรมการสารวจ 2
5503704 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
5564101 การตรวจงานก่อสร้าง
5563607 วิศวกรรมชลศาสตร์
XXXXXX วิชาเลือกเสรี
รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(- - - )
21(16-2-37)
3(1-2-3)
3(3-0-6)
3(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3 (- - -)
21(14-4-30)
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ปี ที่ 4
ชั้นปี ที่ ภาคการศึกษา
4
1
2

รหัสวิชา
5564801

ชื่อวิชา
ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีโยธา
รวมหน่ วยกิต
5564901 งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง
5564903 สัมมนาด้านวิศวกรรมโยธา
5563602 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
5563601 การออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก

รวมหน่ วยกิต

หน่ วยกิต
5(450)
5(450)
3(1-2-3)
3(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12(8-4-18)
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17.5 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป รวมจานวนหน่ วยกิต
1.) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร
2.) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3.) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
4.) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
5.) กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ านรวมจานวนหน่ วยกิต ( ไม่ น้อยกว่า)
1) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ

34
9
8
6
9
2
94
5

หน่ วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

5564801

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพเทคโนโลยีโยธา
5(450)
Field Experience in Civil Technology
ฝึ กปฏิบตั ิงานในสาขาวิชาที่กาลังศึกษาอยูไ่ ม่นอ้ ยกว่า 450 ชัว่ โมง ณ สถาบันหรื อองค์กรของรัฐ
หรื อเอกชน หรื อโรงงานอุตสาหกรรม การฝึ กงานจะต้องได้รับอนุ มตั ิจากคณะวิชา และนักศึกษาต้องส่ ง
บันทึกรายงานการฝึ กงานเพื่อประกอบการประเมินผลการฝึ กงานด้วย
2) กลุ่มวิชาเนือ้ หา (ไม่ น้อยกว่ า)
2.1) วิชาพืน้ ฐานเฉพาะบังคับ

89
18

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต

5501601

คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม
3(3-0-6)
Engineering Mathematics
ศึกษาสถิติเบื้องต้น พีชคณิ ตเชิ งเส้น ว่าด้วยเมทริ กซ์และดีเทอร์ มิแนนต์ การแก้สมการ โดยใช้
เมทริ กซ์และดี เทอร์ มิแนนต์ แคลคูลสั เบื้องต้นว่าด้วยลิ มิต ความต่อเนื่ อง การหาอนุ พนั ธ์ ค่าสู งสุ ดและค่า
ต่าสุ ด การอินทิเกรต
5502701

การวิจยั เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Research
ศึกษาระเบียบวิธีวิจยั เบื้องต้นสาหรับการทาโครงงานวิศวกรรม การหาและการจัดทาข้อมูล แนวทาง
ดาเนิ นโครงงานวิศวกรรมแนวทางการทดสอบเพื่ อหาผลลัพธ์ และข้อมูลจากโครงงานการประมวลผลและ
วิเคราะห์โครงงาน วิธีการจัดทาเอกสารและรายงาน การนาเสนอโครงงาน ศึกษาการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์
การทาโครงงานวิศวกรรม
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5503102

ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
3(3-0-6)
English for Industrial Work
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารในงานด้านอุตสาหกรรม โดยมุ่งพัฒนาและฝึ กฝนทักษะ
ด้านการอ่าน การเขียน การฟั ง และการพูดในกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม เช่ น การอ่าน
บทความ ด้านเทคนิ ค บันทึกข้อความ คู่มือการใช้เครื่ องมือ อุปกรณ์ เครื่ องจักร ผลิตภัณฑ์ ตามระบบ
มาตรฐานอุตสาหกรรม เขียนรายงานสั้นๆ บรรยายและนาเสนอ
5503704

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
3(3-0-6)
Industrial Psychology and Organization
ศึกษาเกี่ยวกับนาหลักการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ศึกสภาพแวดล้อมใน
การท างานของคนงาน อุ บ ตั ิ เหตุ และวิธี ป้ องกันแก้ไข ขวัญ ในการท างานแรงจูงใจการประเมิ นค่ าของ
คนงาน จิตรวิทยาในการโฆษณาและการขาย
5562101

รายการก่อสร้าง สัญญา และการประมาณราคา
3(3-0-6)
Specification,Contracts and Estimating
ศึกษาการเขียนรายงานประกอบแบบ การจัดทาเอกสารเพื่อการประมูล การประกวดราคา การทา
สัญญา การจัดทาปริ มาณวัสดุ การประมาณราคาค่าก่อสร้างที่ใช้เครื่ องจักร และวิธีการก่อสร้างต่าง ๆ
5562102

กฎหมายสาหรับงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Law and Civil Construction
ศึกษากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอาคาร อันได้แก่ พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติแรงงาน กฎกระทรวงต่างๆ เป็ นต้น โดยชี้ให้เห็นเห็นถึงผลกระทบดังกล่าวต่อการก่อสร้าง
อาคาร
2.2) วิชาเอกบังคับ
5501101

39

หน่ วยกิต

วัสดุศาสตร์
3(3-0-6)
Material Science
ศึกษาความส าคัญและประโยชน์ ของวัสดุ วิศวกรรม เช่ น โลหะ พลาสติ ก วัสดุ โพลี เมอร์ คอนกรี ต
ซี เมนต์ ยางมะตอย และไม้ เฟสไดอะแกรมและความหมาย การทดสอบคุ ณสมบัติของ วัสดุ วิศวกรรมและ
ความหมาย การศึ กษาโครงสร้ างในระดับจุ ลภาคและมหภาคที่ สั มพันธ์ ก ับ คุ ณสมบัติของวัสดุ วิศวกรรม
กระบวนการผลิ ตผลิ ตภัณ์ที่ใช้วสั ดุ วิศวกรรม วัสดุ วิศวกรรม และการประยุกต์ใช้วสั ดุ วิศวกรรมในงานทาง
วิศวกรรม

24
5561201

การออกแบบสถาปั ตย์เบื้องต้น
3(1-2-3)
Introduction to Architectural Design
ศึกษาหลักการเบื้องต้นสาหรับการออกแบบสถาปั ตยกรรมให้มีผลต่อความงามและสอดคล้องกับ
ประโยชน์ใช้สอย ศึกษาสัดส่ วนมนุ ษย์ การเคลื่อนไหวทางราบทางตั้ง การจัดระบบผังพื้นให้เกิ ดคุณค่าทาง
ความงามและการใช้สอย การจัดบริ เวณการจัดระบบพื้นที่ให้สอดคล้องกับสิ่ งแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับ
การออกแบบบ้านพักอาศัย และอาคารสู ง ตลอดจนอาคารสาธารณะ
5561601

ทฤษฎีโครงสร้าง
3(3-0-6)
Theory of Structure
ศึกษาหลักการของแรงสถิต วิเคราะห์โครงสร้างแบบดีเทอร์ มิเนท และอินดีเทอร์ มิเนทที่รับ
น้ าหนักคงที่ การวิเคราะห์คาน โครงข้อหมุน และโครงข้อแข็ง การวิเคราะห์โครงหลังคา การเขียน
เส้นอิทธิพล การคานวณระยะโก่งของโครงสร้าง
5561602

กลศาสตร์วศิ วกรรม
3(3-0-6)
Machanics Engineering
ศึกษาระบบของแรง แรงลัพธ์ และการสมดุ ลย์ของอนุ ภาคและวัตถุ แกร่ ง จุ ดศูนย์ถ่วงและจุ ด
สมดุ ล ย์ข องวัต ถุ ใน 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ การวิเคราะห์ โครงสร้ างอาทิ เช่ น โครงข้อหมุ น โครงข้อแข็ ง และ
เครื่ องจักร ความฝื ด โมเมนต์ความเฉื่ อยของพื้นที่และมวล หลักการของงานสมมุติ การศึกษาเสถี ยรภาพ
ของโครงสร้าง
5561701

เทคโนโลยีคอนกรี ต
3(3-0-6)
Concrete Technology
ศึ ก ษาชนิ ด ลั ก ษณะ คุ ณ สมบั ติ และการเก็ บ รั ก ษาวัส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นการผสมคอนกรี ตศึ ก ษา
คุ ณลักษณะของคอนกรี ต คอนกรี ตเสริ มเหล็ก คอนกรี ตอัดแรง การผสม อัตราส่ วนผสมคอนกรี ต การเท
การลาเลียง การทาคอนกรี ตให้แน่น การบ่มคอนกรี ต การควบคุมคุณภาพของคอนกรี ต และการทดสอบ
คอนกรี ตด้วยวิธีต่าง
5562201

เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
3(1-2-3)
Computer Graphics in Constructions 1
เขียนแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของอาคารไม้
อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก และอาคารพิเศษ พร้อมรายการประกอบแบบก่อสร้างที่สามารถขออนุญาต
ก่อสร้างได้ และหุ่นบ้านจาลอง โดยคานึงถึงประโยชน์ใช้สอยและบริ บททางสถาปั ตยกรรมพื้นถิ่นของ
อาคาร
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5562601

ปฐพีกลศาสตร์
3(3-0-6)
Soil Mechanics
การกาเนิ ดของดิน คุณสมบัติพ้ืนฐานของดิน การเจาะสารวจดิน การจาแนกประเภทของดินทาง
วิศวกรรม การไหลซึ มของน้ าในมวลดิน ความเค้นในดิน การบดอัดและการปรับปรุ งคุณภาพดิน การรับ
กาลังแรงเฉื อนของดิน การยุบตัวของดิน เสถียรภาพของความลาด การวิเคราะห์การทรุ ดตัวของดิน
5562603

วิศวกรรมการสารวจ 1
3(1-2-3)
Survey Engineering 1
แนะนาการวัดในสนามเชิงวิศวกรรมและการสังเกต การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ทฤษฎีและการ
ใช้เครื่ องสารวจ การวัดระยะทาง การวัดระดับ มุมและทิศทาง การสารวจในการก่อสร้าง การปฏิบตั ิงานใน
สนาม
5562604

วิเคราะห์โครงสร้าง
3(3-0-6)
Structural Analysis
การวิเคราะห์การโก่งตัวของโครงสร้างแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์โครงสร้างแบบคานวณไม่ได้เชิ ง
สถิ ต ยศาสตร์ (Statically Indeterminate Structures) ด้วยวิธี ต่ า ง ๆ เช่ น Slope Deflection วิธี Moment
Distribution ฯลฯ อินฟลูเอนซ์ไลน์ของโครงสร้างในลักษณะต่าง ๆ การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมทริ กซ์
การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์
5563202

เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
3(1-2-3)
Computer Graphics in Constructions 2
ศึกษาเทคนิคการเขียนแบบอาคาร การเขียนแบบถนน สะพาน เขื่อนและอาคารพิเศษ การเขียนแบบที่
ใช้ว สั ดุ ส าเร็ จรู ป โดยใช้โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ ศึ ก ษากระบวนการเขี ยนแบบที่ น าไปใช้งาน (Working
Drawing) อย่างถู กต้อง ทั้งรู ปแปลน รู ปด้าน รู ดตัด รู ปขยาย รายละเอี ยดของโครงสร้ าง ส่ วนประกอบของ
โครงสร้าง ตลอดจนรายการประกอบแบบและการทาหุ่ นบ้านจาลอง
5563601

การออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
3(3-0-6)
Reinforce Concrete Design
ออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก คาน พื้น เสา ฐานราก และโครงสร้างอื่น ๆ โดยใช้วิธี
Working Stress Design และ Ultimate Strength Design
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5563602

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
3(3-0-6)
Timber and Steel Design
ออกแบบโครงสร้ างไม้และเหล็ ก เสา คาน ตง โครงไม้ และชิ้ นส่ วนโครงสร้ างที่ รับ แรงดัด
แรงอัดและแรงดึง คานเหล็กประกอบ การออกแบบจุดต่อด้วยสลัก เกลียวหมุดย้า และการเชื่อม
5563604

วิศวกรรมการสารวจ 2
3(1-2-3)
Survey Engineering 2
โค้งทางราบและทางดิ่ ง หน้าตัด วงรอบ โครงข่ายสามเหลี่ ยม การสารวจทางน้ า แนะนาการหา
ตาแหน่งของดวงอาทิตย์และดวงดาวตลอดจนอะซิ มุท การปฏิบตั ิงาน ในสนาม
2.3) วิชาเลือกเอก (ไม่นอ้ ยกว่า)
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หน่ วยกิต

5561103

เครื่ องมือเครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Equipment
ศึกษาลักษณะการทางานของเครื่ องมือกล เครื่ องมือไฟฟ้ า เครื่ องทุ่นแรง ตลอดจนอุปกรณ์ ในการ
ก่อสร้าง การเลือกใช้เครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ก่อสร้างให้เหมาะสมกับงาน ความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงาน
กับเครื่ องจักรกลและอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ
5561401

เทคนิคก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Technique
เทคนิ คการจัดระบบงาน และขั้นตอนการปฏิ บ ตั ิ งาน การปรั บ แต่งสถานที่ การเก็บวัสดุ อุป กรณ์
อาคารชัว่ คราว เทคนิคการก่อสร้างเบื้องต้น เช่น การวางผัง การตอกเข็ม การทาฐานราก เสาตอม่อ คาน พื้น
บันได โครงหลังคา การทามุมหลังคา ฯลฯ ส่ วนประกอบของอาคารต่าง ๆ เช่ น ฝาผนัง ประตู หน้าต่าง ฝ้ า
เพดาน และอุ ป กรณ์ ก ารตกแต่ งผนังเป็ นต้น เทคนิ ค การก่ อสร้ างอาคารไม้และอาคารคอนกรี ต โดยเน้น
ขั้น ตอนในการปฏิ บ ัติง าน การเตรี ย มการส าหรั บ งานก่ อสร้ าง เช่ น การปรั บ แต่ งพื้ น ที่ ก ารกองเก็ บ วัส ดุ
เทคนิ คในการก่อสร้ าง เทคนิ คการทาแบบหล่ อคอนกรี ต การทาและการติ ดตั้งนัง่ ร้ าน การก่อสร้ างอาคาร
สาเร็ จรู ป คอนกรี ตอัดแรง และส่ วนประกอบของโครงสร้างที่สาคัญของคอนกรี ตอัดแรง การก่อสร้างระบบ
พื้นไร้คาน
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5561702

ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีคอนกรี ต
3(1-2-3)
Concrete Technology Laboratory
สามารถท าการทดสอบคุ ณ ภาพของวัส ดุ ผสมและคอนกรี ต สามารถใช้เครื่ องมื อและอุ ปกรณ์
ทดสอบคอนกรี ต สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมคอนกรี ตเมื่อถูกแรงกระทา และสามารถเขี ยนรายงานผลการ
ทดลองคอนกรี ตได้
5562104

การจัดและการบริ หารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Organization and Management of Construction
กระบวนการบริ หารและการวางแผนงานก่ อสร้ าง การบริ หารเครื่ องมื อเครื่ องจักรกล วัสดุ และ
อุ ป กรณ์ การบริ หารการเงิ นและการตรวจสอบ การบริ หารบุ ค คลในงานก่ อสร้ าง การฝึ กอบรมก่ อนการ
ปฏิ บ ัติ งาน แรงงานสั ม พัน ธ์ ความปลอดภัย ในงานก่ อสร้ าง ศึ ก ษาเรื่ อ งแนวคิ ด ทฤษฎี ก ารจัดและการ
บริ หารงานในงานก่อสร้ างทัว่ ไป หลักและกระบวนการบริ หาร การวางแผนงานก่อสร้ าง การจัดหน่ วยงาน
การควบคุมและการตรวจสอบ การประสานงาน การทารายงานการก่อสร้ าง การประชาสัมพันธ์ การบริ หาร
การเงิน เครื่ องมือและวัสดุ ก่อสร้ าง การบริ หารงานบุคคลในงานก่อสร้ าง ขั้นตอนการประกวดราคา การ
บริ หารงานรับเหมา การทาสัญญาก่อสร้าง หาแนวทางวิกฤต (CPM) การจัดการก่อสร้างแบบสมดุล การปรับ
แผนงาน การประเมิ น ผลงานการปรั บ ปรุ งแก้ไ ข (PERT) และการน าเอาหลัก การทางวิท ยาศาสตร์ ม า
ประยุกต์ใช้ในการจัดและการบริ หารงานก่อสร้าง
5562106

วิศวกรรมความปลอดภัย
3(3-0-6)
Safety Engineering
ศึกษาหลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรมเพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุในโรงงาน การวางแผน และมาตรการ
เพื่อความปลอดภัยในโรงงาน การวางผังโรงงาน เพื่อลดอุบตั ิเหตุให้น้อยที่สุด การออกแบบอุปกรณ์ ต่างๆ เพื่อ
ป้ องกันอุบตั ิเหตุที่อาจเกิดขึ้น การจัดหน่วยงานเพื่อบริ หารงานด้านการวางแผนเพื่อความปลอดภัย
5562402

ปฏิบตั ิงานก่อสร้าง
3(1-2-3)
Construction Practice
ฝึ กปฏิ บ ัติก ารงานก่ อสร้ างตั้งแต่ เริ่ ม ต้นจนถึ ง ขั้น ส าเร็ จ ตลอดจนการซ่ อมแซมและบ ารุ งรั ก ษา
สิ่ งก่อสร้ างทัว่ ไป ทั้งนี้ การฝึ กปฏิ บตั ิควรให้ครอบคลุ มในงานไม้ งานปูน งานคอนกรี ต งานสุ ขภัณฑ์ ฯลฯ
โดยใช้เครื่ องมือและเครื่ องจักรกลในงานก่อสร้างอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและปลอดภัย
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5562501

งานประปาและสุ ขภัณฑ์
3(3-0-6)
Plumbing
ศึ กษาถึ งโครงสร้ างและขอบข่ ายของงานประปา เช่ น การผลิ ตน้ าประปาบาดาลและแหล่ งอื่ น ๆ
ชนิ ดและขนาดของท่อประปา ส้วม เครื่ องสุ ขภัณฑ์ เครื่ องมือและอุปกรณ์ อื่น ๆ ฝึ กการออกแบบประปา และ
เครื่ องสุ ขภัณฑ์ ในอาคาร ฝึ กการเขี ยนภาพ การเดิ นท่ อประปา ศึ กษาสั ญลักษณ์ ต่าง ๆ ของงานประปาและ
สุ ขภัณฑ์ การเดินท่อประปา การซ่ อมท่อประปา ท่อน้ าทิ้ง การติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์แบบต่าง ๆ การบารุ งรักษา
และการรักษาความปลอดภัยในงานประปาและสุ ขภัณฑ์
5562602

ปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์
3(1-2-3)
Soil Mechanics Laboratory
การทดสอบดินเพื่อหาคุณสมบัติทางฟิ สิ กส์และทางวิศวกรรม การเจาะสารวจดิน การเก็บตัวอย่าง
ดิน การวิเคราะห์ขนาดและความถ่วงจาเพาะของดิน ความซึ มน้ าของดิน การทดสอบ CBR การทดสอบแรง
เฉื อนโดยตรง การทดสอบแรงอัดสามแกน การทรุ ดตัวของดิน การบดอัดดิ น การคานวณผลจากข้อมูล
และการรายงานผล
5562702

อุปกรณ์อาคาร
3(3-0-6)
Building Equipment
ศึ กษาเรื่ องการใช้ การบ ารุ งรั กษาและการติ ดตั้งอุ ปกรณ์ ต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่ นประตูหน้าต่าง
ระบบไฟฟ้ าและแสงสว่าง การค านวณหลอดและดวงโคม ระบบระบายอากาศภายในอาคาร ระบบปรั บ
อากาศภายในอาคาร และการเลือกใช้เครื่ องปรับอากาศให้เหมาะสมกับอาคาร ระบบโทรศัพท์ การขนส่ ง
ภายในอาคาร เช่ น ลิ ฟท์ บันไดเลื่ อนประตูเลื่ อนอัตโนมัติ ระบบดับเพลิ ง ระบบป้ องกันความปลอดภัยใน
อาคารแบบต่าง ๆ
5563201

การออกแบบผังเมือง
3(3-0-6)
Urban Design
ศึ ก ษากระบวนการวางผัง เมื อ ง กรอบและบริ บ ทของชุ ม ชนเมื อ ง ภู มิ ท ัศ น์ เมื อ ง โดยศึ ก ษา
องค์ประกอบที่สาคัญได้แก่ นโยบาย ข้อกฎหมาย ระบบคมนาคมขนส่ ง ตลอดจนระบบสาธารณู ปโภคและ
สาธารณูปการ
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5563407

เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
3(3-0-6)
Materials Testing Technology
ศึกษาเกี่ ยวกับคุ ณสมบัติของวัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้ าง ศึกษาทฤษฎี และพฤติกรรมการรับแรงของ
วัสดุโครงสร้างประเภทไม้ เหล็ก และคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบัติ วิธีการทดสอบ
การสุ่ มตัวอย่างวัสดุ เพื่อนามาทดสอบในการรับแรงอัด แรงดึง แรงตัด แรงเฉือน แรงบิด และแรงยึดเหนี่ยว
5563502

ระบบท่อและสุ ขภัณฑ์
3(3-0-6)
Plumbing System
ศึกษาเกี่ยวกับระบบน้ าประปาที่ต่อจากท่อเมน ถังสู งและเครื่ องสู บน้ า ถังน้ าแรงดัน ระบบสายท่อ
ทั้งท่อแยกและท่อแบ่งจ่าย จานวน “หน่ วยน้ า” ที่เป็ นความต้องการใช้น้ าของเครื่ องสุ ขภัณฑ์ ชนิ ดและการ
ใช้งานของเครื่ องสู บน้ า เทคนิ คการจ่ายน้ า วิธีซ่อม บริ การ และการบารุ งรักษาระบบท่อและเครื่ องสุ ขภัณฑ์
เทคนิคการติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์ ระบบเครื่ องทาน้ าร้อนด้วยไฟฟ้ า หรื อก๊าซ และอุปกรณ์ทาน้ าร้อนต่าง ๆ
5563603

การออกแบบงานวิศวกรรมโยธาด้วยคอมพิวเตอร์
3(1-2-3)
Computer Aided Design in Civil Engineering
การเขียนกราฟฟิ กด้วยคอมพิวเตอร์ ออกแบบองค์อาคาร เขียนแบบอาคารด้วยการใช้ คอมพิวเตอร์

5563605

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
3(1-2-3)
Computer Applications in Civil Engineering
การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่มีอยูใ่ นงานวิศวกรรมโยธา และหรื อพัฒนาโปรแกรมขึ้นเองเพื่อแก้ปัญหา
ในงานวิศวกรรมโยธา ตัวอย่างปั ญหาจากสาขาต่าง ๆ ของวิศวกรรมโยธา
5563607

วิศวกรรมชลศาสตร์
3(3-0-6)
Hydraulics Engineering
ศึกษาเรื่ องคุณสมบัติของของไหล หลักการเกี่ยวกับการไหลของของไหล การไหลของน้ าในแหล่งน้ า
ต่าง ๆ การไหลของน้ าเปิ ด การไหลในท่อ การวัดอัตราการไหลของน้ า การตกตะกอนและการเคลื่ อนที่ของ
ตะกอนในลาน้ า การออกแบบอ่างเก็บน้ า เขื่อน ทางระบายน้ าล้น ประตูน้ า และโครงสร้างต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับส่ ง–
จ่ายน้ า การระบายน้ า การวิเคราะห์โครงข่ายระบบท่อ แบบจาลองทางชลศาสตร์
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5564101

การตรวจงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Supervision and Inspection
บทบาทและคุ ณสมบัติของผูค้ วบคุ มงาน ผูต้ รวจงาน สถาปนิ ก วิศวกร ผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมาช่ วง โดย
การตรวจงานให้เป็ นไปตามรู ปแบบรายละเอี ยดการก่ อสร้ าง และหลักการก่ อสร้ างที่ เกี่ ยวกับงานคอนกรี ต
คอนกรี ตเสริ มเหล็ก งานไม้ โครงไม้และโครงเหล็ก การทารายงานการก่ อสร้ าง รายงานผลการทดสอบวัสดุ
และอื่น ๆ ความปลอดภัยของอาคารตามหลักวิศวกรรมและความงามตามหลักของสถาปั ตยกรรม
5564102

เทคโนโลยีเครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Equipment Technology
ศึกษาประเภทและชนิดของเครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง ลักษณะการทางาน ความสามารถในการทางาน
การเลือกใช้เครื่ องจักรในงานก่อสร้าง การบารุ งรักษา และความปลอดภัยในการปฏิ บตั ิงาน เทคโนโลยีใหม่
ๆ เกี่ยวกับเครื่ องจักรกลการก่อสร้าง และการจัดการบริ หารเครื่ องจักรกลก่อสร้าง
5564610

วิศวกรรมขนส่ ง
3(3-0-6)
Transportation Engineering
ประเภทของการขนส่ ง การบริ หารและการจัดการ การดาเนิ นการของระบบการขนส่ ง การศึกษาการ
วางแผนและการกาหนดเส้นทาง การศึกษาภาวะการจราจร และการควบคุ มการขนส่ งในเมืองและชนบท การ
ขนส่ งประเภทอื่นๆ เช่ น ทางรถ ทางหลวงทางอากาศ ทางเรื อ และรถไฟ ผลกระทบต่อการเมือง เศรษฐกิ จ
ความสวยงามภาวะและสิ่ งแวดล้อม
5564613

วิศวกรรมการทาง
3(3-0-6)
Highway Engineering
ศึกษาระบบทางหลวงในประเทศไทย การแบ่ งแยกประเภทของทางหลวง ระบบการขนส่ งในทาง
หลวง โครงสร้างถนน การวางแผน การออกแบบถนน ประเภทของผิวจราจร การออกแบบผิวจราจร สะพาน
และทางระบายน้ า วัสดุ ก่อสร้างทาง การซ่ อมและบารุ งรักษาทาง ปฏิ บตั ิการทดลองวัสดุ ในงานผิวทาง ชั้นรอง
พื้นทาง และพื้นทาง

31
5564617

การออกแบบผิวจราจร
3(3-0-6)
Pavement Design
ชนิดของผิวถนน และชนิดของล้อบรรทุก หลักการออกแบบผิวถนน และผิวสนามบิน ความเค้น
ที่เกิดขึ้นบนผิวถนนที่ยดื หยุน่ และผิวแข็ง คุณสมบัติของผิวจราจรแบบต่าง ๆ การออกแบบผิวถนนที่ยดื หยุน่
และผิวแข็ง การต้านทางการไหลของผิวจราจร การก่อสร้าง และการบารุ งรักษาพื้นถนน
5564619

วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
Foundation Engineering
ชนิ ด และแบบของฐานราก การส่ งถ่ ายแรงของฐานรากลงสู่ ดิน เสถี ย รภาพของฐานราก การ
ออกแบบฐานรากทั้งชนิ ดใช้เสาเข็ม และไม่ ใช้เสาเข็ม การปรั บ ปรุ งชั้นดิ นอ่ อน ชั้นทรายร่ วน ชั้นดิ นตื้ น
วิเคราะห์การทรุ ดตัวของฐานราก การทดสอบน้ าหนักบรรทุกของเสาเข็ม การออกแบบกาแพงกั้นดิน
5564708

การออกแบบระบบสุ ขาภิบาลภายในอาคาร
3(3-0-6)
Sanitation System Design
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดระบบการจ่ายน้ าภายในอาคาร ระบบถังน้ าสู ง ระบบถังอัดความดัน ระบบการ
จ่ายน้ าโดยตรง การหาขนาดของท่อประปา การหาขนาดของท่อน้ าทิ้งและโสโครก การหาขนาดของท่ อ
น้ าฝนของอาคารขนาดใหญ่ การเขียนแบบท่อต่าง ๆภายในอาคาร
งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง
3(1-2-3)
Individual Study in Construction Technology
ศึกษาค้นคว้าวิจยั ทางด้านเทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง ตามที่ผเู ้ รี ยนสนใจ และความถนัด
เป็ นพิเศษ อาจจะทาเป็ นกลุ่มหรื อรายบุคคล โดยการอนุมตั ิและแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึ กษางานค้นคว้าพิเศษ
5564901

5564902

วิศวกรรมกับนโยบายสาธารณะ
3(3-0-6)
Engineering and Public Policy
ศึกษานโยบายของรัฐบาลที่ เกี่ ยวกับโครงการระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศทางด้าน
วิศวกรรมโยธา วิเคราะห์โครงการ กระบวนการตัดสิ นใจ ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อม
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5564903

สัมมนาด้านวิศวกรรมโยธา
3(1-2-3)
Seminar in Civil Engineering
เพื่อให้นักศึ กษาได้คุน้ เคยกับงานด้านวิศวกรรมโยธามากขึ้ น โดยการเชิ ญผูม้ ีความรู ้ มีความเชี่ ยวชาญ
ด้านงานวิศวกรรมโยธามาบรรยายร่ วมเสวนาทางวิชาการ และ/หรื อไปดูงานด้านงานวิศวกรรมโยธาทั้งที่มีอยูแ่ ล้ว
และกาลังก่อสร้าง เยีย่ มชมหน่วยงานทางวิศวกรรมโยธา เปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น
18. การประกันคุณภาพของหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
หลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก าหนดประเด็ น การประกัน
คุณภาพหลักสู ตรไว้ดงั ต่อไปนี้
18.1 การบริ หารหลักสู ตร
18.1.1 กาหนดเกณฑ์และระบบในการคัดเลือกนักศึกษาที่เหมาะสมกับวิชาเอก
18.1.2 จัดให้มีอาจารย์ประจาหลักสู ตรที่มีคุณสมบัติตรงและ/หรื อสัมพันธ์
18.1.3 จัดกระบวนการเรี ยนรู้โดยเน้นการเรี ยนแบบใฝ่ รู้ (Active Learning)
18.1.4 จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อประสมอย่างหลากหลาย
18.1.5 มีแผนการบริ หารการจัดการเรี ยนรู้ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
18.1.6 จัดทามาตรฐานขั้นต่าของวิชาเอก
18.1.7 มีระบบการประเมินอาจารย์ชดั เจนและแจ้งผลให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบ
18.1.8 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนทุก ๆ ปี
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
18.2.1 มีวสั ดุ ครุ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ
18.2.2 จัดหาทรัพยากรการเรี ยนการสอนให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานของวิชาเอก
18.2.3 จัดห้องปฏิบตั ิการเพื่อเสริ มทักษะวิชาชีพให้แก่นกั ศึกษา
18.2.4 ร่ วมมือกับสถาบันวิทยบริ การจัดหาหนังสื อและทรัพยากรการเรี ยนรู ้ที่จาเป็ น
18.2.5 มีคอมพิวเตอร์ และเครื อข่ายสารสนเทศสาหรับสื บค้นข้อมูลเพียงพอกับจานวนนักศึกษา
18.2.6 มีแหล่งฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพที่ได้มาตรฐาน
18.3 การสนับสนุนและการให้ คาแนะนานักศึกษา
18.3.1 จัดกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้างสมรรถภาพหลักตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
18.3.2 จัดอาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่มตลอดเวลาที่เรี ยนอยูใ่ นมหาวิทยาลัย
18.3.3 จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกูย้ มื
18.3.4 ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษามีงานทาระหว่างเรี ยน
18.3.5 จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
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18.4 ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคมและความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
18.4.1 สารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมก่อนพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรทุกครั้ง
18.4.2 สารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปี เพื่อนามาปรับเป้ าหมายการ
ผลิตบัณฑิต
18.4.3 สารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตทุก 2 ปี
18.4.4 สารวจภาวะการณ์มีงานทาของบัณฑิตทุก ๆ ปี
19. การพัฒนาหลักสู ตรและการประเมินหลักสู ตร
19.1 การพัฒนาหลักสู ตร
ในการพัฒนาและปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีกระบวนการดังนี้
19.1.1 มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสู ตรที่มาจากผูเ้ กี่ยวข้อง มีคุณวุฒิตรงตามวิชาเอกและ/หรื อมี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
19.1.2 มีการสารวจความต้องการของสังคมเพื่อนามาเป็ นกรอบในการพัฒนาหลักสู ตร
19.1.3 มีการวิพากษ์การจัดทาหลักสู ตรจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
19.1.4 มีรายงานกระบวนการพัฒนาหลักสู ตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการร่ าง
หลักสู ตร
19.1.5 มีนโยบายในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งหลักสู ตรรายวิชาทุก ๆ ปี
19.1.6 มีแผนงานในการปรับปรุ งหรื อพัฒนาหลักสู ตรวิชาเอก ทุก ๆ 5 ปี
19.2 การประเมินหลักสู ตร
กาหนดแนวทางการประเมินหลักสู ตรไว้ดงั นี้
19.2.1 ประเมิ น ผลการจัดการเรี ย นการสอนโดยผูเ้ รี ยนทุ ก ภาคการศึ ก ษา และประเมิ น โดย
ผูส้ อนปี ละครั้ง
19.2.2 ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ทุ ก รายวิชาทุ ก ภาคการศึ ก ษา และจัด ให้มี ก ารประเมิ น ผลการ
เรี ยนรู ้รวบยอดก่อนสาเร็ จการศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง
19.2.3 ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษาภายหลังสาเร็ จการศึกษาทุก 5 ปี
19.2.4 ประเมินผลกระทบจากการปฏิบตั ิงานของผูส้ าเร็ จการศึกษาภายหลังสาเร็ จการศึกษาทุก 5 ปี
19.2.5 มีการประเมินหลักสู ตรทั้งระบบทุกรอบ 5 ปี
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หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรอบรู ้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล มี ค วามเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอ้ ื่ น และสั งคม เป็ นผูใ้ ฝ่ รู ้ สามารถคิ ดอย่างมี เหตุ ผ ล สามารถ
ใช้ภาษาในการติ ดต่ อสื่ อสารความหมายได้ดี มี คุ ณ ธรรม ตระหนัก ในคุ ณ ค่ า ของศิ ล ปะและวัฒ นธรรม
ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู ้ไปใช้ในการดาเนิ นชี วติ และดารงตนอยูใ่ นสังคม
ได้เป็ นอย่างดี
วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
วัตถุประสงค์ทวั่ ไปของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป มีดงั ต่อไปนี้
1. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
การเมือง การปกครองของไทย และความรู ้ความเข้าใจเพื่อนร่ วมโลก เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
2. เพื่อให้มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
บนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริ งที่เป็ นวิทยาศาสตร์ และตามหลักธรรม
3. เพื่ อให้ มีค วามรู ้ ความเข้าใจและมี จิตส านึ กเกี่ ยวกับ การอนุ รัก ษ์ ดู แลและพัฒ นาสิ่ งแวดล้อม
และตระหนักถึงความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
4. เพื่อให้มีทกั ษะการศึกษาค้นคว้าและเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตการคิดอย่างมีเหตุผล
รู ้จกั วิเคราะห์และปั ญหาต่าง ๆ ได้ ตลอดจนมีทกั ษะด้านภาษาและการใช้สารสนเทศในการติดต่อ
สื่ อความหมายกับผูอ้ ื่นและดารงชีวติ ในสังคมได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. เพื่ อให้มี เจตคติ ที่ ดีและซาบซึ้ งในคุ ณ ค่าของสั จธรรม ความดี ความงาม และการดารงตน
ให้ มี คุ ณ ค่ าต่ อสั ง คม มี ค่ านิ ย มที่ พึ ง ประสงค์ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความรั บ ผิด ชอบ
มี ค วามซาบซึ้ งในศิ ล ปะและสุ นทรี ย ภาพ ตระหนั ก ในการปฏิ บ ัติ ต นตามวิ ถี ชี วิ ต แบบ
ประชาธิปไตย
6. เพื่ อให้มี ความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ ยวกับ การพัฒนาคุ ณ ภาพชี วิต ด้านสุ ขภาพกายและ
สุ ขภาพจิตให้ดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข
รายวิชาศึกษาทัว่ ไปจัดเป็ น 5 กลุ่มวิชา โดยต้องจัดให้เรี ยนครบทุกกลุ่มวิชาตามข้อกาหนด ทั้งนี้
หน่วยกิตรวมของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ให้เป็ นไปตามโครงสร้างหลักสู ตร ดังนี้
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1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่ อสาร ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มที่ 1 ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทวั่ ไป
ที่
1541001 ทักษะการรับสารภาษาไทย
3 (2-2-5)
4
1541002 ทักษะการส่ งสารภาษาไทย
3 (2-2-5)
4
1541003 การสื่ อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3 (2-2-5)
4
1541004 ภาษาและการสื่ อสารเพื่อท้องถิ่น 3 (2-2-5)
2,4
1.2 กลุ่มที่ 2 ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา

ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
น (ท-ป-อ) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทวั่ ไป

ที่
1551001
1551002
1551003
1551004
1551005

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
2 (2-0-4)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
2 (2-0-4)
ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 1 2 (1-2-3)
ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 2 2(1-2-3)
ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการ
2 (1-2-3)

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ให้เลือกเรี ยนวิชาต่อไปนี้
2.1 กลุ่มที่ 1 ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ที่
1511001 จริ ยธรรมกับมนุษย์
1511002 ความจริ งของชีวิต
1521001 พุทธศาสน์
2.2 กลุ่มที่ 2 ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา

4
4
4
4
4

ไม่นอ้ ยกว่า 8 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
น (ท-ป-อ) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทวั่ ไป
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

5
5
5

ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
น (ท-ป-อ) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทวั่ ไป

ที่
2011001 สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2 (2-0-4)
2051001 สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง 2 (2-0-4)

5
5
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2061001 สังคีตนิยม

2 (2-0-4)

5

2.3 กลุ่มที่ 3 ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทวั่ ไป
ที่1001001 ภาวะผูน้ าและการจัดการยุคใหม่
2 (2-0-4)
1,2
1001002 การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล 2 (2-0-4) 2 , 4
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
2 (2-0-4)
1,4
2.4 กลุ่มที่ 4 ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทวั่ ไป
ที่1631001 สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
2 (1-2-3)
4
1631002 การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์ 2 (1-2-3)
4
1631003 ความรู ้พ้นื ฐานทางสารสนเทศศาสตร์
2 (1-2-3) 1 , 4
1631004 เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
2 (1-2-3)
4
1631005 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2 (1-2-3)
4
3. กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์ ให้เลือกเรี ยนวิชาต่อไปนี้
3.1 กลุ่มที่ 1 ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
ที่2531001 วิถีไทย
2531002 วิถีโลก
2531003 ครอบครัวและสังคม
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
2561001 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
3.2 กลุ่มที่ 2 ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา
2501002 เศรษฐกิจพอเพียง
2521001 ท้องถิ่นศึกษา

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
น (ท-ป-อ) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทวั่ ไป
2 (2-0-4)
1,5
2 (2-0-4)
1,5
2 (2-0-4)
1,5
2 (2-0-4)
1,3
2 (2-0-4)
1
ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
น (ท-ป-อ) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทวั่ ไปที่
2 (2-0-4)
1,3
2 (2-0-4)
1
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2551001 การปกครองส่ วนท้องถิ่นไทย
2 (2-0-4)
3541001 การเป็ นผูป้ ระกอบการ
2 (2-0-4)
3591001 เศรษฐกิจในชีวติ ประจาวัน
2 (2-0-4)

1
1,4
1,4

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
4.1 กลุ่มที่ 1 ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทวั่ ไป
ที่
4121001 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน 3 (2-2-5)
4
4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3 (2-2-5)
4
4121003 การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครื อข่าย 3 (2-2-5) 4
4121004 คอมพิวเตอร์และสื่ อประสม
3 (2-2-5)
4
4.2 กลุ่มที่ 2 ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา

ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
น (ท-ป-อ)สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทวั่ ไป

ที่
4091001 คณิ ตศาสตร์ พ้นื ฐาน
4091002 คณิ ตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
4091003 คณิ ตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ

2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

2
2
2

4.3 กลุ่มที่ 3 ให้เลือกเรี ยนรายวิชาต่อไปนี้
ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ)สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทวั่ ไป
ที่4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒน
2 (2-0-4)
2,3
4001002 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ ประจาวัน
2 (2-0-4)
2,3,6
4001003 การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 (2-0-4)
2,3
4001004 พืชพรรณเพื่อชีวิต
2 (2-0-4)
2 ,3
5. กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ให้เลือกเรี ยนวิชาต่อไปนี้
ไม่นอ้ ยกว่า 2 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น (ท-ป-อ) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทวั่ ไปที่
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
2 (1-2-3)
6
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1161002 การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
1161003 การลีลาศเพือ่ สุ ขภาพ
1161004 กีฬาศึกษา

2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)

6
6
6

คาอธิบายรายวิชา (หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป)
รหัสวิชา
1001001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ภาวะผูน้ าและการจัดการยุคใหม่
2(2-0-4)
Leadership and Modern Management
ศึ ก ษาความหมาย ความส าคัญ และคุ ณ ลัก ษณะของผูน้ าที่ ดีโดยทัว่ ไป ประเภทของผูน้ า
ในอาชี พ ต่ า ง ๆ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ งภาวะผู ้น าและผู ้ต ามและบทบาทหน้ า ที่ ผู ้ต ามที่ ดี
มนุษย์สัมพันธ์และ การพัฒนาทีมงาน การพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ขององค์กร ระบบและกระบวนการวางแผน
1001002

การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล
2(2-0-4)
Research and Critical Thinking Skills
ศึ ก ษารู ป แบบและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ ความจ าเป็ นที่ ต้อ งพัฒ นากระบวนการคิ ด
การศึกษาค้นคว้าและการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตัดสิ นใจ หลักการ องค์ประกอบและ
เทคนิ คในการพัฒนาการคิดแบบวิเคราะห์และใช้เหตุผล การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิด
แบบอุปนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณการคิดแบบแก้ปัญหา การใช้ภาษากับการคิดและการเสนอความคิด
การประยุกต์ใช้ความคิดในวิชาชีพ และชีวติ ประจาวัน
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
2(2-0-4)
Human Behavior and self Development
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมมนุ ษ ย์และสาเหตุ ปั จจัย แห่ ง พฤติ ก รรม การพัฒ นาตนเอง มนุ ษ ยสั ม พัน ธ์
เพื่อการทางานร่ วมกันและการอยูร่ ่ วมกันอย่างเป็ นสุ ข
1001003

1511001

จริ ยธรรมกับมนุษย์
2(2-0-4)
Ethics and Human Being
ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของจริ ยธรรมและมนุ ษย์ ความสาคัญของจริ ยธรรมต่อมนุ ษย์
เกณฑ์ตดั สิ นทางจริ ยธรรม หลักจริ ยธรรมที่สาคัญทางปรัชญาและศาสนาสาหรับมนุษย์การประยุกต์ใช้หลัก
จริ ยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ส่ วนบุคคลและสังคม
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รหัสวิชา
1511002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ความจริ งของชีวิต
2(2-0-4)
Meaning of Life
ศึก ษาความจริ งของชี วิต ความหมายของชี วิต การดารงชี วิตในสังคมปั จจุ บนั และโลกยุค
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีส ารสนเทศ การน าเอาความจริ ง และหลัก ศาสนธรรมไปประยุ ก ต์ใ ช้ใ น
การแก้ปัญหาและพัฒนาปั ญญา ชีวิตและสังคม การพัฒนาคุณธรรมและจริ ยธรรมตามหลักศาสนธรรมชีวิต
ที่มีสันติสุข และสังคมที่มีสันติภาพ
1521001

พุทธศาสน์
2(2-0-4)
Buddhism
ศึกษาประวัติ องค์ประกอบต่าง ๆ และลักษณะสาคัญของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนา
กับสังคมไทย หลักธรรมสาคัญต่าง ๆ ของพระพุทธศาสนา เช่นหลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบาท
หลักกรรม อริ ยสั จ ไตรสิ กขา เป็ นต้น หลักจริ ยธรรมในพระพุ ทธศาสนาเน้นการปฏิ บตั ิ ใชี วิตประจาวัน
การรู้จกั ตนเอง การพัฒนาคนและการพัฒนาสังคม
1541001

ทักษะการรับสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Information Receptive Skills
ศึ ก ษาหลัก การการฟั ง การอ่ า น จากสื่ อและสิ่ งพิ ม พ์ ป ระเภทต่ า ง ๆ การคิ ด วิ เคราะห์
การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุ ปสาระสาคัญ
ฝึ กปฏิ บ ัติ ใ ห้ ค รอบคลุ ม สารทุ ก ประเภท จากแหล่ ง ข้อ มู ล ที่ ห ลากหลายและก าหนดให้
อ่านหนังสื อนอกเวลาประกอบ
1541002

ทักษะการส่ งสารภาษาไทย
3(2-2-5)
Thai Information Productive Skills
ศึ ก ษารู ป แบบ และวิธีก ารส่ งสารประเภทต่ าง ๆ จากทรั พ ยากรสารสนเทศ โดยนาเสนอ
การศึกษาค้นคว้าด้วยวาจาและลายลักษณ์
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รหัสวิชา
1541003

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การสื่ อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
Communication for Specific Purpose
ศึกษาหลักการและวิธีการสื่ อสารเพื่อให้บรรลุตามจุดประสงค์เฉพาะกิจ
ฝึ กปฏิบตั ิการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน

น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

1541004

ภาษาและการสื่ อสารเพื่อท้องถิ่น
3(3-2-5)
Language and Local Communication
ศึ ก ษาหลัก การและบทบาทของการใช้ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สารเพื่ อ ท้องถิ่ น จากวรรณกรรม
ท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ
ฝึ กการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลภาคสนาม
1551001

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 1
2 (2-0-4)
Communicative English 1
ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ศึกษาโครงสร้างของคาศัพท์ และประโยคในสถานการณ์
ต่างๆที่เคยได้เรี ยนมาแล้ว และฝึ กทักษะการสื่ อสารเพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่างถูกต้องและมีความมัน่ ใจ
ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวติ จริ งมากขึ้น
1551002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร 2
2(2-0-4)
Communicative English 2
ศึ ก ษาไวยากรณ์ ภ าษาอัง กฤษเพิ่ ม เติ ม และฝึ กทัก ษะการเรี ย นภาษาจากแหล่ ง การเรี ย น
ที่ หลากหลาย เช่ น หนังสื อพิ ม พ์ วารสาร โทรทัศน์ และฝึ กทัก ษะการสื่ อสาร น าเสนอข้อมู ล ที่ จาเป็ น
และใช้ได้ในชีวติ จริ ง
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รหัสวิชา
1551003

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 1
2(1-2-3)
Listening - Speaking 1
ศึกษาหลักการฟัง-พูดในสถานการณ์ต่าง ๆ
ฝึ กทัก ษะการฟั ง ในสถานการณ์ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ จ ับ ใจความหลั ก รายละเอี ย ดปลี ก ย่ อ ย
การจดบันทึกย่อ ฝึ กทักษะการพูด การนาเสนอความเห็น ข้อมูลที่ได้จากการฟังเพื่ อพัฒนาทักษะการสื่ อสาร
ที่จาเป็ นรวมทั้งเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของเจ้าของภาษา
1551004

ทักษะการฟัง - การพูดภาษาอังกฤษ 2
2(1-2-3)
Listening – Speaking 2
ฝึ กทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อให้สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และเตรี ยมความพร้อมในการสอบวัดความรู ้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
1551005

ภาษาอังกฤษปฏิบตั ิการ
2(1-2-3)
Operational English
ฝึ กทัก ษะภาษาอัง กฤษทั้ง การฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน
ในงานอาชี พและในสถานการณ์ ต่าง ๆ เช่น แนะนาการทางานของเครื่ องมือ ห้องปฏิ บตั ิการ แนะนาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะนาสถานที่ต่าง ๆ
ฝึ กพูดในงานพิธีการ นาเสนอความคิดและผลงาน การเขียนจดหมายสมัครงานประวัติส่วนตัว
เขียนหนังสื อราชการ
1631001

สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
2(1-2-3)
Information for Study Skill and Research
ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ
ทรั พ ยากรสารสนเทศ การจัด ระบบทรั พ ยากรสารสนเทศ แหล่ ง สารสนเทศอ้า งอิ ง เครื่ องมื อ สื บ ค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ การเข้าถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการอ้างอิง
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รหัสวิชา
1631002

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์
2(1-2-3)
Study Research and Paper Report
ศึ กษาความหมาย ความสาคัญ ประเภทของบทนิ พ นธ์ ศึ กษาค้นคว้าสารสนเทศ จากแหล่ ง
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ และการอ้างอิง การบันทึกและเรี ยบเรี ยงสารสนเทศ การนาเสนอบทนิพนธ์
1631003

ความรู ้พ้นื ฐานทางสารสนเทศศาสตร์
2(1-2-3)
Fundamentals of Information Science
ศึกษาความสาคัญและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์ ความสัมพันธ์กบั สาขาวิชาอื่นคุ ณค่า
และความต้องการสารสนเทศในสังคมปั จจุบนั ระบบสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
และรับบริ การสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
1631004

เทคโนโลยีสารสนเทศในสานักงาน
2(1-2-3)
Information Technology in Office
ศึกษาการจัดการและการดาเนินงานในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กรทัว่ ๆ ไป
การใช้ เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ ก ั บ งานต่ า ง ๆ ในสถานบริ ก ารสารสนเทศ อุ ป กรณ์ ใ นการบั น ทึ ก
และการสื บ ค้นข้อมู ล การสร้ างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบื้ องต้น ตลอดจนระบบเครื อข่ าย
สารสนเทศ
1631005

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2(1-2-3)
Information Technology in Research Studies
ศึกษาความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ
แหล่ ง บริ ก ารสารสนเทศ การสื บค้น สารสนเทศของมหาวิ ท ยาลัย การใช้ OPAC ฐานข้อ มู ล และ
บริ การฐานข้อมูล บริ การและการใช้อินเทอร์ เน็ ต การสื บค้นสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์
การสื บค้นสารสนเทศจาก CD-ROM
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รหัสวิชา
2011001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
สุ นทรี ยภาพทางทัศนศิลป์
2(2-0-4)
Aesthetics of Visual Art
ศึกษาความงามของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ
พร้ อ มทั้ง ขอบข่ า ยของศิ ล ปะ ความหมายของสุ น ทรี ย ภาพและทัศ นศิ ล ป์ การรั บ รู ้ ท างการมองเห็ น
มิติในทัศนศิลป์ แขนง จิตกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม ส่ วนประกอบความงามทัศนศิลป์ การจัดภาพ
ของงานทัศนศิลป์ ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทัศนศิลป์ สาเหตุการสร้างงานทัศนศิลป์ อิทธิ พลที่ทาให้ทศั นศิลป์
มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเกี่ ยวกับรู ปแบบที่มีการเปลี่ ยนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ในงานทัศนศิลป์
ตะวันตกและประเทศไทย คุ ณค่าของงานทัศนศิลป์ ด้านความงามและเรื่ องราวโดยผ่านขั้นตอนการเรี ยนรู้
ในหลักการดูงานทัศนศิลป์ เบื้องต้น และนาเข้าสู่ ข้ นั ความซาบซึ้ ง ในการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ เพื่อนามา
ซึ่ งประสบการณ์ของความซาบซึ้ ง ทางสุ นทรี ยภาพ
2051001

สุ นทรี ยภาพทางศิลปะการแสดง
2(2-0-4)
Aesthetics of Drama
ศึ ก ษาและจาแนกข้อต่ างในศาสตร์ ข องความงาม ความหมายของ สุ น ทรี ยภาพทางศิ ลปะ
การแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ ไทย นาฏศิลป์ สากล ความสาคัญของ การรับรู้
ศาสตร์ ต่าง ๆ ของการเห็น การได้ยนิ การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง
2061001

สังคีตนิยม
2(2-0-4)
Music Appreciation
ศึ ก ษาองค์ป ระกอบพื้ นฐานของดนตรี การผสมดนตรี ไทยและดนตรี ตะวันตก คี ตลัก ษณ์
ที่พบเห็นทัว่ ไป คีตกวีที่สาคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการยกย่องบางบท ประวัติดนตรี ที่ควรทราบ
2501002

เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy

2(2-0-4 )

45
ศึกษาความหมาย แนวคิ ดทฤษฎี เศรษฐกิ จพอเพียง ทฤษฎี ใหม่ โครงการอันเนื่ องมาจาก
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ชุมชน ศึกษากรณี ตวั อย่างในชุมชน

รหัสวิชา
2521001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
ท้องถิ่นศึกษา
2(2-0-4)
Local Study
ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี และวาทกรรมการศึ ก ษาท้องถิ่ น ความส าคัญ และความสั ม พันธ์ ข อง
การศึกษาท้องถิ่ นกับโลกาภิวตั น์ ศึกษาท้องถิ่ นในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็ นชุ มชน
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิ จ สังคมวัฒนธรรมในลักษณะสหวิทยาการโดยเน้นการศึกษาชุ มชนท้องถิ่ น
ด้านพัฒนาการ สภาพปั จจุบนั ปั ญหาและแนวทางแก้ไขและทิศทางในการพัฒนาในอนาคต
2531001

วิถีไทย
2(2-0-4)
Thai Living
ศึ ก ษาประเทศไทยด้า นกายภาพ โครงสร้ าง วิว ฒ
ั นาการและพัฒ นาการด้านสั งคมและ
วัฒนธรรม เศรษฐกิ จ การเมื องการปกครอง สภาพปั ญหาและแนวทางขจัดปั ญหาสังคมไทย โดยศึ กษา
การพัฒนาโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น
2531002

วิถีโลก
2(2-0-4 )
Global Living
ศึ ก ษาโลกทั้งทางกายภาพและชี วภาพ ระบบความสั ม พัน ธ์ ระหว่างมนุ ษ ย์และสิ่ งแวดล้อม
ซึ่ งเป็ นปั จจัยของวิวฒั นาการของสั งคม ระบบเศรษฐกิ จและการเมื องการปกครอง การจัดระเบี ยบโลก
ในด้านสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อง และการปกครอง ตลอดจนการพัฒ นาสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครองของสังคมโลก
2531003

ครอบครัวและสังคม
Family and Society

2(2-0-4 )
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ศึกษาความหมาย ความสาคัญ บทบาทหน้าที่ ลักษณะของครอบครัว จิตวิทยาครอบครัว
คุณธรรม จริ ยธรรมในครอบครัว ปั จจัยในการดารงอยูข่ องครอบครัว ปั ญหาครอบครัว และแนวทางแก้ไข
อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม

รหัสวิชา
2541001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
มนุษย์ ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม
2(2-0-4)
Human being, Community and Environment
ศึ ก ษาระบบนิ เวศ สิ่ ง แวดล้อ ม ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างมนุ ษ ย์ก ับ สิ่ ง แวดล้อ ม ผลกระทบ
ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุ ษย์ต่อสิ่ งแวดล้อม ด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม แนวทางในการแก้ไขปั ญหา
สิ่ ง แวดล้อ มในมิ ติ ท างสั ง คม การจัด การสิ่ ง แวดล้อมโดยชุ ม ชน ภู มิ ปั ญ ญาด้า นสิ่ ง แวดล้อ มตลอดทั้ง
แนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็ นฐานในการเรี ยนรู ้
2551001

การปกครองส่ วนท้องถิ่นไทย
2(2-0-4)
Thai Local Government
ศึ ก ษาโครงสร้ า ง อ านาจหน้ า ที่ แ ละการปกครองของไทย แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเมื อ ง
และการปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ที่ เป็ นรากฐานการปกครองและการพั ฒ นาระบอบประชาธิ ป ไตย
ประวัติ พ ัฒ นาการการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไทยและกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกับ การปกครองท้ อ งถิ่ น
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นกับประชาชน สถานการณ์ ปั จจุบ นั และแนวโน้มของ
การปกครองท้องถิ่นไทย คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักปกครองท้องถิ่นไทย
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทัว่ ไป
2(2-0-4)
Introduction to Law
ศึ ก ษากฎหมายพื้ น ฐานทัว่ ไป ทั้งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ที่ ม าของกฎหมาย
ลั ก ษณะและชนิ ด ต่ า ง ๆ ของกฎหมาย ล าดั บ ชั้ นของกฎหมายและความรู ้ เกี่ ย วกั บ กฎหมายแพ่ ง
กฎหมายอาญาและกฎหมายอื่น ๆ ที่ใช้ในชีวติ ประจาวัน
2561001

3541001

การเป็ นผูป้ ระกอบการ
Entrepreneur

2(2-0-4)
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ศึกษาองค์ประกอบ และเทคนิคในการเป็ นผูป้ ระกอบการ ได้แก่ การจัดการ การบัญชี การเงิน
การบริ หารบุคลากร การบริ หารสานักงาน การตลาด ส่ วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์และเลือก
ตลาดเป้ าหมาย สิ่ งแวดล้อมที่มีอิทธิ พลทางการตลาด ตลอดจนการหาวิธีการควบคุมทางการตลาด ในฐานะ
ที่เป็ นผูป้ ระกอบการที่ ยึดหลักธรรมาภิบาลและจริ ยธรรม การประเมินตนเองสาหรับการเป็ นผูป้ ระกอบการ

รหัสวิชา
3591001

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
เศรษฐกิจในชี วติ ประจาวัน
2(2-0-4)
Economy in Everyday Life
ศึ ก ษาหลั ก การเบื้ อ งต้ น ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่ อ เป็ นพื้ น ฐานส าหรั บ การท าความเข้ า ใจ
ปรากฏการณ์ ทางเศรษฐศาสตร์ ที่เกิ ดขึ้นในชี วิตประจาวัน การทางานของกลไกราคาและการกาหนดราคา
สิ นค้า ในตลาด เงิ น ตราและสถาบัน การเงิ น รู ป แบบการใช้ จ่ า ยของประชาชนและผลกระทบต่ อ
ระบบเศรษฐกิจการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง
4001001

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
2(2-0-4)
Science and Technology for Development
ศึ ก ษาความหมายและวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภู มิ ปั ญ ญา
ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของท้องถิ่ นและของไทย ความก้าวหน้าทางวิท ยาการ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีข องไทยและนานาประเทศ ความส าคัญ และบทบาททางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ
พัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
4001002

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวติ ประจาวัน
2(2-0-4)
(Science for Everyday Life)
ศึกษาเกี่ยวกับสารเคมีในชีวติ ประจาวัน สมุนไพร ความรู ้พ้ืนฐานทางพันธุ ศาสตร์ พลังงานที่ใช้
ในชีวติ ประจาวัน เทคโนโลยีการสื่ อสาร และผลกระทบของวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อชีวิตประจาวัน
4001003

การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
2(2-0-4)
(Conservations of Environments and Natural Resources)
ศึกษาความหมายการจาแนกประเภท และความสาคัญทางสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ผลกระทบของสิ่ ง แวดล้อ มต่ อ สั ง คม ศึ ก ษาสถานการณ์ สิ่ ง แวดล้อ มในท้อ งถิ่ น ระดับ ชาติ แ ละโลก
สถานภาพสิ่ งแวดล้อม ในอดี ต ปั จจุบนั และอนาคต องค์รวมของสิ่ งแวดล้อมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
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อย่างยัง่ ยืน การอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างผสมผสาน ตัวอย่าง การอนุ รั ก ษ์ท รั พ ยากรที่ ป ระสพความส าเร็ จ
โครงการในพระราชดาริ ทิศทางแนวโน้มในการ อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ปั ญหาของ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

รหัสวิชา
4001004

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
พืชพรรณเพื่อชีวิต
2(2-0-4)
(Plants for Life)
ศึกษาความสาคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชี วิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิปัญญา
ท้องถิ่ นในการใช้ ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุ รักษ์ พันธุ กรรมพื ชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ
1161001

กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ
2(1-2-3)
(Sports and Recreation for Well-Being)
ศึ ก ษาความส าคัญ และความจาเป็ นของการเล่ น กี ฬ าและการเข้าร่ ว มกิ จกรรมนัน ทนาการ
ต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ขอบข่ า ยของกิ จ กรรมกี ฬ าและนั น ทนาการ คุ ณ ค่ า ของกิ จ กรรมกี ฬ า
และนันทนาการต่อร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การประเมินสุ ขภาพของตนเอง การเลื อกรู ปแบบ
ของกิจกรรม กีฬาและนันทนาการ
ฝึ กทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ
1161002

การออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ
2(1-2-3)
Exercise for Health
ศึกษาความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุ ณประโยชน์ของการออกกาลังกาย หลักการ
และขั้นตอนของการออกกาลังกายเพื่อสุ ขภาพ การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านต่าง ๆ
การเลือกกิจกรรมการออกกาลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกกาลังกาย
ฝึ กการออกก าลั ง กายอย่ า งถู ก วิ ธี การใช้ อุ ป กรณ์ และเครื่ องมื อ การออกก าลั ง กาย
การฝึ กการออก กาลังกายในสถานบริ การการออกกาลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1161003

การลีลาศเพื่อสุ ขภาพ
Dance for Health

2(1-2-3)
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ศึ ก ษาประวัติ ข องลี ล าศ ประเภทของจังหวะในการลี ล าศ มารยาทในการเข้าสั ง คมและ
การลี ลาศ คุ ณค่าของการลี ลาศที่ มีต่อร่ างกาย สติ ปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ความสัมพันธ์ของ
การลีลาศที่มีต่อสุ ขภาพ และการส่ งเสริ มสมรรถภาพทางกาย
ฝึ กทักษะการลีลาศ การรู้จงั หวะดนตรี การควบคุ มร่ างกาย และการเคลื่อนไหวอย่างสมดุ ล
การจับคู่ การนา การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจัดงานลีลาศ
รหัสวิชา
1161004

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
กีฬาศึกษา
2(1-2-3)
Sports Education
ศึ กษาความเป็ นมากี ฬ า คุ ณค่าของการกี ฬาต่อการพัฒนาร่ างกาย จิ ตใจ อารมณ์ และสังคม
บทบาทของการกี ฬ าต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม การป้ องกัน การบาดเจ็บ จากการกี ฬ าและ
การปฐมพยาบาล เลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
ฝึ กทักษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน การจัดการแข่งขัน
4091001

คณิ ตศาสตร์ พ้ืนฐาน
2(2-0-4)
Fundamental Mathematics
ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิ ตศาสตร์ การให้เหตุผล เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั
ระบบเลขฐานจานวนจริ ง
4091002

คณิ ตศาสตร์ในชีวติ ประจาวัน
2(1-2-3)
Mathematics in Everyday Life
ศึกษาการเช่ าซื้ อ ค่านายหน้า การจานอง การจานาและการขายฝาก ดอกเบี้ ย หุ ้นและดัชนี
ราคาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีอากรธุ รกิจ การคานวณหาพื้นที่และปริ มาตรในการซื้ อขาย
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปช่วยในการคานวณ
คณิ ตศาสตร์ กบั การตัดสิ นใจ
2(1-2-3)
Mathematics and Decision Making
ศึกษาระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ ส่วนกลาง การวัดการกระจาย ความน่าจะ เป็ น
และทฤษฎีการตัดสิ นใจเบื้องต้น
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางด้านสถิติและการตัดสิ นใจ
4091003
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4121001

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ พ้นื ฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Information Technology and Computer
ศึ ก ษาความรู ้ เบื้ อ งต้น เกี่ ย วกั บ คอมพิ ว เตอร์ ระบบสารสนเทศ การสื่ อสารข้ อ มู ล และ
ระบบเครื อข่ายเบื้องต้น การใช้งานระบบปฏิบตั ิการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลคา
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้โปรแกรมระบบปฏิบตั ิการ โปรแกรมประมวลผลคาและโปรแกรมสาหรับ
การใช้งานอินเทอร์เน็ต
รหัสวิชา ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
4121002 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน
3(2-2-5)
Computer and Application
ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมใช้งานในปั จจุบนั
เพื่อนาไปประยุกต์ใช้งาน
ฝึ กปฏิบตั ิการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นาไปประยุกต์ใช้งาน
4121003

การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครื อข่าย
3(2-2-5)
Development Information System On Network
ศึ ก ษาเครื่ องมื อและวิธี ก ารในการออกแบบและพัฒ นาระบบสารสนเทศบนอิ น เทอร์ เน็ ต
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปที่นิยมในปั จจุบนั และนาไปประยุกต์ใช้กบั ระบบงานขององค์กร
ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างและออกแบบเว็บเพจ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป
4121004

คอมพิวเตอร์และสื่ อประสม
3(2-2-5)
Computer and Multimedia
ศึกษาความสาคัญของระบบสื่ อประสม การใช้งานคอมพิวเตอร์ ทางด้านสื่ อประสม อุปกรณ์
ระบบและวิธีการทางสื่ อประสม โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟิ ก เช่น การตกแต่งภาพ การทาภาพเคลื่อนไหว
โปรแกรมจัดทาวีดิทศั น์ และสามารถนาผลงานไปใช้ประกอบกับระบบงานขององค์กร
ฝึ กปฏิบตั ิการสร้างสื่ อประสม ประกอบการใช้งาน
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ภาคผนวก ข
ตารางความสอดคล้อง
ของรายวิชาเฉพาะกับวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร

หลักสู ตรเทคโนโลยีโยธา

52
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
พุทธศักราช 2549
ปรัชญาของหลักสู ตร
ผลิ ตบัณฑิ ตให้เป็ นผูม้ ีความรู้ความสามารถเชิ งวิชาการและทักษะทางเทคโนโลยีโยธาและนามา
ประยุกต์ใช้ สร้างนวัตกรรมและอาชี พ มีทกั ษะด้านการบริ หารจัดการ และนามาพัฒนางานท้องถิ่น ชุ มชน
ประพฤติตนยึดมัน่ ในคุณธรรม จริ ยธรรม และความดีงามของสังคม
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1. เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีความรู ้ความสามารถด้านเทคโนโลยีโยธา ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของตลาดแรงงานท้องถิ่น ของภูมิภาคและของชาติ
2. เพื่ อ ให้ บ ัณ ฑิ ต มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ หลัก การคิ ด การวิ เคราะห์ การแก้ปั ญ หาและ
การตัดสิ นใจ ทางด้านเทคโนโลยีโยธา
3. เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะในการค้นคว้าและฝึ กฝี มือทางด้านเทคโนโลยีโยธา พร้อมทั้งรู ้จกั วิเคราะห์
และแก้ปัญหาต่างๆได้
4. เพื่อให้เกิดการวิจยั และพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีโยธา การประยุกต์ใช้ ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานและท้องถิ่น ของภูมิภาคและของชาติ
5. เพื่ อ ให้ บ ัณ ฑิ ต มี จรรยาบรรณในวิช าชี พ มี วินัย ในการท างาน ตลอดจนมี ค วามรั บ ผิด ชอบ
ต่อหน้าที่และสังคม
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ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้อง ของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะกับวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมายเหตุ
1 2 3 4 5
5501101
วัสดุศาสตร์




5501601 คณิ ตศาสตร์ วศิ วกรรม
 
5502701 การวิจยั การดาเนิ นงานเบื้องต้น

 
5503102 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
  
5503704 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
 
5561103 เครื่ องมือเครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง
  

5561201 การออกแบบสถาปั ตย์เบื้องต้น
 

5561401 เทคนิคก่อสร้าง
 
 
5561601 ทฤษฎีโครงสร้าง
 

5561602 กลศาสตร์วศิ วกรรม
  

5561701 เทคโนโลยีคอนกรี ต
  

5561702 ปฏิบตั ิการเทคโนโลยีคอนกรี ต
    
5562101 รายการก่อสร้าง สัญญา และการประมาณราคา

 
5562102 กฎหมายสาหรับงานก่อสร้าง
 
 
5562104 การจัดและการบริ หารงานก่อสร้าง
    
5562106 วิศวกรรมความปลอดภัย

 
5562201 เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
    
5562402 ปฏิบตั ิงานก่อสร้าง
    
5562501 งานประปาและสุ ขภัณฑ์



5562601 ปฐพีกลศาสตร์
    
5562602 ปฏิบตั ิการปฐพีกลศาสตร์
    
5562603 วิศวกรรมการสารวจ 1
    
5562604 วิเคราะห์โครงสร้าง
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5562702
5563201
5563202
5563407
5563502
5563601
5563602
5563603

อุปกรณ์อาคาร
การออกแบบผังเมือง
เขียนแบบก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ
ระบบท่อและสุ ขภัณฑ์
การออกแบบโครงสร้างคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
การออกแบบงานวิศวกรรมโยธาด้วยคอมพิวเตอร์




 
 
  


  



    
    
    
2 2 2 2 3
รวม
8 2 0 1 1
ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้อง ของรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะกับวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
(ต่ อ)
สอดคล้องกับ
หมายเหตุ
วัตถุประสงค์ ที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1 2 3 4 5
5563604 วิศวกรรมการสารวจ 2
    
5563605 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานวิศวกรรมโยธา
    
5563607 วิศวกรรมชลศาสตร์

 
5564101 การตรวจงานก่อสร้าง
    
5564102 เทคโนโลยีเครื่ องจักรกลงานก่อสร้าง



5564610 วิศวกรรมขนส่ ง

 
5564613 วิศวกรรมการทาง

 
5564617 การออกแบบผิวจราจร

 
5564619 วิศวกรรมฐานราก
 
 
5564708 การออกแบบระบบสุ ขาภิบาลภายในอาคาร
    
5564901 งานค้นคว้าพิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง
 
 
5564902 วิศวกรรมกับนโยบายสาธารณะ
 
 
5564903 สัมมนาด้านวิศวกรรมโยธา
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1
3
4
1

รวม
รวมทั้งสิ้น

8 5
3 2
0 5

1
2
3
3

1
3
4
3

ภาคผนวก ค
-

พระราชกฤษฎีกา
ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่องเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
คาสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการร่ างหลักสู ตร
แนวปฏิบัติในการนาเสนอหลักสู ตร
แผนปฏิบัติงาน / โครงการพัฒนาหลักสู ตร
รายงานการวิจัย
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- ขั้นตอนการพัฒนาหลักสู ตร
- ระบบรหัสวิชาและกลุ่มสาขาวิชา

