
 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเทคโนโลยีโยธา 

พุทธศักราช  2549 
1. ช่ือหลกัสูตร 

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต   สาขาวชิาเทคโนโลยโียธา 
   Bachelor  of  Science Program    in  Civil Technology  
 

2. ช่ือปริญญา 
  ช่ือเตม็ :  วทิยาศาสตร์บณัฑิต  (เทคโนโลยโียธา) 
    Bachelor of Science   (Civil Technology) 
  ช่ือยอ่  :   วท.บ. (เทคโนโลยโียธา) 
     B.S  (Civil Technology) 
 

3. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
 

4. ปรัชญาของหลกัสูตรและวัตถุประสงค์ 
4.1 ปรัชญา 
ผลิตบณัฑิตให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทกัษะทางเทคโนโลยีโยธา และน ามา

ประยุกต์ใช้สร้างนวตักรรมและอาชีพ  มีทกัษะดา้นการบริหารจดัการอุตสาหกรรม  และน ามาพฒันางาน
ทอ้งถ่ินชุมชน ยดึมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม 

4.2 วตัถุประสงค์ 
4.2.1 เพื่อให้บณัฑิตมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีโยธา ให้สอดคล้องกบัความ

ตอ้งการของตลาดแรงงานทอ้งถ่ิน  ของภูมิภาคและของชาติ 
4.2.2 เพื่อให้บณัฑิตมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวิเคราะห์ การแกปั้ญหา

และการตดัสินใจ ทางดา้นเทคโนโลยีโยธา  
4.2.3 เพื่อให้บณัฑิตมีทกัษะในการคน้ควา้และฝึกฝีมือทางดา้นเทคโนโลยีโยธา  พร้อม

ทั้งรู้จกัวเิคราะห์ และแกปั้ญหาต่างๆได ้
4.2.4 เพื่อให้เกิดการวิจยัและพฒันาทางด้านเทคโนโลยีโยธา เพื่อการประยุกต์ใช้ตาม

ความตอ้งการของตลาดแรงงานและทอ้งถ่ิน  ของภูมิภาคและของชาติ 
4.2.5 เพื่อให้บัณฑิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัยในการท างาน  ตลอดจนมีความ

รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและสังคม 
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5.  ก าหนดการเปิดสอน 
ปีการศึกษา  2550  เป็นตน้ไป 
 

6.  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา 
ผูส้มคัรตอ้งส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า  

 
7. การคัดเลอืกผู้เข้าเป็นนักศึกษา 

คัดเลือกผู ้เข้าศึกษาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน         
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและประกาศของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  
 
8. ระบบการจัดการศึกษาและการคิดหน่วยกติ 

8.1 ระบบการจัดการศึกษา 
ระบบการจดัการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาคโดยหน่ึงปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

หน่ึงภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หากเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนด
ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกนัไดก้บัการศึกษาปกติ โดยเป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

8.2 การคิดหน่วยกติ 
8.2.1 รายวชิาภาคทฤษฎี ท่ีใชเ้วลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกวา่ 15 ชัว่โมง             

ต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาครายวิชาภาคปฏิบติั ท่ีใชเ้วลาฝึกหรือทดลอง     
ไม่นอ้ยกวา่ 30 ชัว่โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต ระบบทวภิาคการฝึกงานหรือ               
การฝึกภาคสนาม ท่ีใชฝึ้กไม่นอ้ยกวา่ 45 ชัว่โมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั   1   หน่วยกิต  

8.2.2 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายท่ีใช้เวลา      
ท าโครงงาน  หรือกิจกรรมนั้นๆไม่นอ้ยกวา่  45 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติใหมี้ค่าเท่ากบั   1   หน่วยกิต  
 
9. ระยะเวลาการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีใช้ส าหรับการศึกษาตลอดหลักสูตรคือ  4  ปี  มีจ  านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า        
134    หน่วยกิต แต่ไม่เกิน   150 หน่วยกิต โดยระยะเวลาท่ีใช้ศึกษาเพื่อส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน  8 ปี   
การศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และใช้เวลาการศึกษาได้ไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา   
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10. การลงทะเบียนเรียน 
ให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า  9หน่วยกิต และไม่ เกิน 22หน่วยกิต ในแต่ละภาคการเรียน         

การศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให้ลงทะเบียนเรียนไดไ้ม่เกิน 9หน่วยกิต ในแต่ละ
ภาคเรียนการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

 
11. การวดัผลและการส าเร็จการศึกษา 

การวดัผลการเรียนในแต่ละรายวชิาตามขอ้บงัคบัสภาของมหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรวา่ดว้ยการ
ประเมินผลการศึกษาระดบัอนุปริญญาและปริญญาตรี พศ. 2548 (ภาคผนวก) 
 
12. อาจารย์ผู้สอน 

12.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

ที่ ช่ือ  -   สกุล วุฒิการศึกษา 
1 นายกิตติกร   ศรีลานนท ์ ค.อ.ม (โยธา) 

ค.อ.บ (วศิวกรรมโยธา) 
2 นางสาวสุชิรา  นวลก าแหง ค.อ.ม. (โยธา) 

วศ.บ. (วศิวกรรมโยธา) 
3 ผศ.ชชัวาลย ์   ธรรมสอน กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา ) 

บธ.บ.(บริหารก่อสร้าง) 
4 นายเนาวรัตน์   บุตรพลอย กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)  

กศ.บ.(สังคมศึกษา) 
5 ผศ.นพคุณ    ชูทนั กศ.ม (อุตสาหกรรมศึกษา) 

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์ก่อสร้าง) 
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12.2  อาจารย์ผู้สอน  

ที่ ช่ือ   -  สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา  
1 รศ.อายวุฒัน์   สวา่งผล ค.อ.ม.(เทคโนโลยเีทคนิคศึกษา) 

กศ.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์เคร่ืองป้ันดินเผา) 
2 ผศ.สมศกัด์ิ  วงัศิริกุล กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์เคร่ืองป้ันดินเผา) 
3 นายยอดชาย   สายกล่ิน M.A.T. Partical Arts. 

ศ.บ. (ศิลปหตัถกรรม) 
4 นายพิชิต    พจนพาที (ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาโท) 

ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป์เคร่ืองป้ันดินเผา) 
5 นายสฤษณ์    พรมสายใจ กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 

วท.บ. (เทคโนโลยเีซรามิกส์) 
6 นายโยธิน   ป้อมปราการ กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)      

อส.บ. (เทคโนโลยโีทรคมนาคม) 
7 ผศ.ชชัวาลย ์   ธรรมสอน กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา ) 

บธ.บ.  (บริหารก่อสร้าง) 
8 นายบุญเลิศ    สงวนวฒันา กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 

ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์ไฟ้ฟ้าอิเล็กทรอนิกส์) 
9 นายอนนั    หยวกวดั ก าลงัศึกษาต่อ    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วท.บ. (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 
10 นายวชิยั    แสงเมือง ศ.บ. (ศิลปบณัฑิต) 

ป.บณัฑิต  (การจดัการและประเมินโครงการ) 
11 นายณฐัธิกานต ์  ป่ินจุไร วท.บ. (ออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม) 
12 นายธนิรัตน์    ยอดด าเนิน ก าลงัศึกษาต่อ    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

อศ.บ. (เทคโนโลยโีทรคมนาคม) 
ป.บณัฑิต (วชิาชีพครู) 

13 นายนิพิฐพนธ์    ฤาชา ก าลงัศึกษาต่อ    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
วท.บ. (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 
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12.2   อาจารย์ผู้สอน  (ต่อ) 

ที่ ช่ือ   -  สกุล คุณวุฒิ สาขาวชิา  
14 นายอานนท ์   วงษม์ณี ก าลงัศึกษาต่อ    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วท.บ. (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 
15 นายอรรถพล     สติภพ กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา) 

คอ.บ.  (อุตสาหกรรมไฟฟ้า) 
16 นายอ านวย      ดีพา วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

คอ.บ. (ครุศาสตรอุตสาหกรรมบณัฑิต) 
17 นายวรวุฒิ       บุตรดี ก าลงัศึกษาต่อ    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วท.บ. (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 
18 นางปรีชาภรณ์       ขนับุรี ก าลงัศึกษาต่อ    วท.ม. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 

วท.บ. (เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์) 
 
13. จ านวนนิสิตนักศึกษา 
 สาขาวชิาเทคโนโลยโียธา   คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

รวม 
2550 2551 2552 2553 2554 

1 30 30 30 30 30 150 
2  30 30 30 30 120 
3   30 30 30 90 
4    30 30 60 

จ านวนนักศึกษาทีค่าดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - - 30 30 
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14.  อาคารสถานที่และอุปกรณ์การศึกษา 
  14.1  อาคารสถานที่ 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนทีม่ีอยู่ 
1 อาคารคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม   5  ชั้น 

ชั้นท่ี  1    ส านกังานคณะ 
ชั้นท่ี  2    หอ้งประชุม 
ชั้นท่ี  3   โปรแกรมวชิาออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
ชั้นท่ี  4   โปรแกรมวชิาเทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ 
ชั้นท่ี  5   โปรแกรมวชิาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ และศูนยค์อมพิวเตอร์ 

1  หลงั 

2 อาคารเทคโนโลยไีฟฟ้า  2  ชั้น 1 หลงั 
3 อาคารเทคโนโลยกีารผลิต 1  หลงั 
4 อาคารเทคโนโลยก่ีอสร้าง 1  หลงั 
5 อาคารเทคโนโลยเีซรามิกส์  2  ชั้น 1  หลงั 

   
14.2 แหล่งอาคารสถานทีส่นับสนุนการศึกษา 

ล าดับที ่ รายการ สถานทีต่ั้ง 
1 ศูนยค์อมพิวเตอร์มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร อาคาร AV 
2 ส านกัวทิยาศาสตร์ และวทิยาศาสตร์ประยกุต์ อาจารจุฬาภรณ์ 
3 หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัฯ อาคารวทิยบริการ 
4 ศูนยภ์าษา อาคารศุนยภ์าษาและคอมพิวเตอร์ 
5 ศูนยค์อมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม อาคารคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
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  14.3 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน (ชุด) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

เคร่ืองทดสอบก าลงัวสัดุ 
กลอ้งส ารวจ 
เคร่ืองวดัการรับก าลงัในโครงถกั 
ตูอ้บดิน 
เคร่ืองทดสอบความทนทานมวลรวมหยาบ 
ชุดทดลองคอมพิวเตอร์  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
กลอ้งถ่ายรูประบบดิจิตอล 
ชุดฝึกระบบลิฟทแ์ละการควบคุม 
เคร่ืองเช่ือมไฟฟ้า 
โตะ๊เขียนแบบ 
เคร่ืองขยาย 300 W 
ไมคล์อย 
ไมคส์าย 
โปรเจค็เตอร์ 
เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ 
เคร่ืองถ่ายเอกสารสี 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ขาว – ด า 
เคร่ืองอดัส าเนา 
ตูเ้หล็กเก็บอุปกรณ์ 

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.  ห้องสมุด 
 15.1    ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
 15.2    ห้องสมุดศูนยศึ์กษาการพฒันาครู  คณะครุศาสตร์  มีหนงัสือ  ต าราเรียน  วารสาร  และนิตยสาร   
 15.3    หอ้งสมุดคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม และคลินิกวจิยั มีหนงัสือ  ต าราเรียน  วารสาร  นิตยสาร   
  เอกสารการวจิยั   

 
หนังสือ 

  - ภาษาไทย    จ านวน  3,500 เล่ม 
  - ภาษาต่างประเทศ   จ านวน  1,800 เล่ม 

วารสาร 
  - ภาษาไทย    จ านวน   30 ช่ือเร่ือง 
  - ภาษาต่างประเทศ   จ านวน   25   ช่ือเร่ือง 
 ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
 ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) เป็นฐานข้อมู ลท่ี ให้ รายการอ้างอิงและสาระสั งเขป              
ของบทความและเอกสาร 

1.  ซีดี-รอม ไดแ้ก่ Science Citation Index, DAO, ERIC  
2.  ระบบออนไลน์ ไดแ้ก่ Proquest  Digital dissertation 

 ฐานขอ้มูลฉบบัเต็ม (Full Text Database) เป็นฐานขอ้มูลท่ีให้รายละเอียดเอกสารฉบบัเต็ม หนงัสือ 
วารสาร และวทิยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดแ้ก่ 
  1. Link (Springer) 
  2. HW Wilson Omni File : Full Text Select 
  3. Blackwell Journal Online 
  4. Thailis 
  5. Net Library e-books 
 ฐานข้อมูลของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
(KPRU Library Database) ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลท่ีห้องสมุดสร้างข้ึนมาเอง และสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์     
ระบบออนไลน์ เช่น  
  1. ฐานขอ้มูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
  2. ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ 
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16.  งบประมาณ 

 หมวดเงิน 
งบประมาณทีต้่องการ 

หมายเหตุ 
2550 2551 2552 2553 

ค่าเงินเดือนค่าจา้งประจ า 200,000 200,000 300,000 300,000  
ค่าจา้งชัว่คราว 100,000 100,000 150,000 150,000  
ค่าตอบแทนใชส้อยและวสัดุ 300,000 300,000 300,000 300,000  
ค่าสาธารณูปโภค 100,000 100,000 100,000 100,000  
คา่ครุภณัฑ ์ 5,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000  
ค่าท่ีดินและค่าส่ิงก่อสร้าง - - - -  
ค่าเงินอุดหนุน  2,500,000 2,500,000 2,500,000  

รวมทั้งส้ิน 5,700,000 11,200,000 13,350,000 15,350,000  
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17. หลกัสูตร 
17.1 จ านวนหน่วยกติ  รวมตลอดหลกัสูตร (ไม่นอ้ยกวา่)  134  หน่วยกิต 
17.2 โครงสร้างของหลกัสูตร แบ่งออกเป็นหมวดวชิา  ดังนี ้
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  (ไม่นอ้ยกวา่)     134   หน่วยกติ 

  ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  รวมจ านวนหน่วยกติ        34 หน่วยกติ 
1.) กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร         9 หน่วยกิต 
2.) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์          8 หน่วยกิต 
3.) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์          6 หน่วยกิต 
4.) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์        9 หน่วยกิต 
5.) กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ            2 หน่วยกิต 

  ข.  หมวดวชิาเฉพาะด้านรวมจ านวนหน่วยกติ (ไม่น้อยกว่า)     94 หน่วยกติ 
1.) กลุ่มวชิาปฏิบติัการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ      5 หน่วยกิต 
2.) กลุ่มวชิาเน้ือหา  (ไม่นอ้ยกวา่ )      89 หน่วยกิต  

2.1)  วชิาพื้นฐานเฉพาะบงัคบั (แกน)     18 หน่วยกิต  
2.2)  วชิาเอกบงัคบั       39 หน่วยกิต 
2.3)  วชิาเลือกเอก (ไม่นอ้ยกวา่)      32 หน่วยกิต 

ค.  หมวดวชิาเลอืกเสรี         6 หน่วยกติ 
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 17.3 รายวชิาและการจัดการเรียนการสอน 
  ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  รวมจ านวนหน่วยกติ            34 หน่วยกติ 
       1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสารให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนีไ้ม่น้อยกว่า     9 หน่วยกติ 
  1.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ        3 หน่วยกติ 
       รหัสวชิา    ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ)           
 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย      3(2-2-5)
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย      3(2-2-5)
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ     3(2-2-5)
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน     3(2-2-5)      
  1.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ      6 หน่วยกติ
 รหัสวชิา    ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ)           
 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1     2(2-0-4) 
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2     2(2-0-4)  
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1     2(1-2-3)          
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2     2(1-2-3) 
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ      2(1-2-3) 
       2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า     8  หน่วยกติ 

2.1 กลุ่มที ่1 ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า      2  หน่วยกติ           
รหัสวชิา    ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ)     

       1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์       2 (2-0-4) 
       1511002   ความจริงของชีวติ       2 (2-0-4)  
       1521001   พุทธศาสน์        2 (2-0-4)  
  2.2 กลุ่มที ่2 ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า    2  หน่วยกติ 

      รหัสวชิา    ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ)     
      2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์      2 (2-0-4) 
      2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง     2 (2-0-4) 
      2061001  สังคีตนิยม        2 (2-0-4) 
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2.3 กลุ่มที ่3 ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า      2   หน่วยกติ  
รหัสวชิา    ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ)         
1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่     2 (2-0-4) 

        1001002  การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล     2 (2-0-4) 
        1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน     2 (2-0-4) 

2.4 กลุ่มที ่4 ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ไม่น้อยกว่า      2   หน่วยกติ  
รหัสวชิา    ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ)        
1631001   สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้     2 (1-2-3) 

        1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์    2 (1-2-3) 
        1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์    2 (1-2-3) 
        1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน     2 (1-2-3) 

                     1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้      2 (1-2-3) 
          3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนี ้    ไม่น้อยกว่า      6   หน่วยกติ 
  3.1  กลุ่มที ่1  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ   
          รหัสวชิา    ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ)           
     2531001  วถีิไทย        2(2-0-4) 
     2531002  วถีิโลก        2(2-0-4) 
      2531003  ครอบครัวและสังคม      2(2-0-4)  
                     2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม     2(2-0-4)         
     2561001  ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป      2(2-0-4) 
  3.2  กลุ่มที ่2   ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกติ  
           รหัสวชิา    ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ)           
     2501002   เศรษฐกิจพอเพียง       2(2-0-4) 
     2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา       2(2-0-4) 
     2551001    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย     2(2-0-4) 
     3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ      2(2-0-4) 
     3591001    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวนั     2(2-0-4) 
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          4.  กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกติ 
  4.1 กลุ่มที ่1 ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ไม่เกนิ       6 หน่วยกติ 
         รหัสวชิา    ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ 
    4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน   3 (2-2-5) 
    4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน      3 (2-2-5) 
    4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย       3 (2-2-5) 
    4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                     3 (2-2-5) 
  4.2  กลุ่มที ่2  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ      6  หน่วยกติ 
          รหัสวชิา    ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ) 
     4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      2 (2-0-4) 
    4091002  คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั     2 (1-2-3) 
    4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ     2 (1-2-3) 
  4.3  กลุ่มที ่3  ให้เลอืกเรียนรายวชิาต่อไปนี ้ ไม่เกนิ      6 หน่วยกติ 
          รหัสวชิา    ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ) 
    4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา    2 (2-0-4) 
    4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั     2 (2-0-4) 
    4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ   2 (2-0-4) 
    4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต       2 (2-0-4) 
                 5.   กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลอืกเรียนวชิาต่อไปนีไ้ม่น้อยกว่า  2 หน่วยกติ 
          รหัสวชิา    ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ)           
     1161001 กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ    2 (1-2-3) 
     1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ     2 (1-2-3) 
     1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ      2(1-2-3) 
     1161004  กีฬาศึกษา       2 (1-2-3) 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะด้านรวมจ านวนหน่วยกติ  (ไม่น้อยกว่า)    94  หน่วยกติ 
     1.  กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ    5    หน่วยกติ 

         รหัสวชิา    ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ)         
         5564801  ฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยโียธา    5(450) 
            Field Experience in Civil Technology 
 
 



 14 
 

         2.  กลุ่มวชิาเนือ้หา (ไม่น้อยกว่า)      89  หน่วยกติ 
            2.1) วชิาพืน้ฐานเฉพาะบังคับ       18  หน่วยกติ  

     รหัสวชิา          ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ)         
5501601          คณิตศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 

                        Engineering Mathematics  
5502701 การวจิยัเบ้ืองตน้       3(3-0-6) 

Introduction to Research  
5503102 ภาษาองักฤษในงานอุตสาหกรรม     3(3-0-6) 

   English for Industrial Work 
5503704 จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์ร     3(3-0-6) 

  Industrial Psychology and Organization  
5562101 รายการก่อสร้าง สัญญา และการประมาณราคา   3(3-0-6) 

   Specification,Contracts and Estimating 
5562102 กฎหมายส าหรับงานก่อสร้าง     3(3-0-6) 
  Law and Civil Construction 

 2.2)  วชิาเอกบังคับ        39  หน่วยกติ 
รหัสวชิา     ช่ือวชิา        น (ท-ป-อ) 
5501101 วสัดุศาสตร์       3(3-0-6) 

      Material Science 
5561201 การออกแบบสถาปัตยเ์บ้ืองตน้     3(1-2-3) 

      Introduction to Architectural Design 
5561601  ทฤษฎีโครงสร้าง       3(3-0-6) 

      Theory of Structure 
5561602  กลศาสตร์วศิวกรรม      3(3-0-6) 

      Machanics Engineering 
5561701  เทคโนโลยคีอนกรีต      3(3-0-6) 

      Concrete Technology 
5562201 เขียนแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1   3(1-2-3) 

      Computer Graphics in Constructions 1 
5562601 ปฐพีกลศาสตร์       3(3-0-6) 

      Soil Mechanics    
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5562603 วศิวกรรมการส ารวจ 1      3(1-2-3) 
  Survey Engineering 1   

5562604 วเิคราะห์โครงสร้าง      3(3-0-6) 
      Structural Analysis   

5563202 เขียนแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2   3(1-2-3) 
      Computer Graphics in Constructions 2 

5563601 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก   3(3-0-6) 
      Reinforce Concrete Design   

5563602  การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละเหล็ก    3(3-0-6) 
  Timber and Steel Design   

5563604 วศิวกรรมการส ารวจ 2      3(1-2-3) 
      Survey Engineering 2          

 2.3)  วชิาเลอืกเอก  (ไม่นอ้ยกวา่)      32  หน่วยกติ 
รหัสวชิา ช่ือวชิา        น(ท-ป-อ) 
5561103  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง    3(3-0-6) 

   Construction Equipment 
5561401  เทคนิคก่อสร้าง       3(3-0-6) 

      Construction Technique   
5561702  ปฏิบติัการเทคโนโลยคีอนกรีต     3(1-2-3) 

      Concrete Technology Laboratory 
5562104  การจดัและการบริหารงานก่อสร้าง    3(3-0-6) 

      Organization and Management of Construction 
5562106  วศิวกรรมความปลอดภยั      3(3-0-6) 

      Safety Engineering 
5562402  ปฏิบติังานก่อสร้าง      3(1-2-3) 

      Construction Practice 
5562501  งานประปาและสุขภณัฑ ์       3(3-0-6) 

      Plumbing 
5562602 ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์      3(1-2-3) 

      Soil Mechanics Laboratory 
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5562702  อุปกรณ์อาคาร       3(3-0-6) 
      Building Equipment 

5563201 การออกแบบผงัเมือง      3(3-0-6) 
      Urban Design 

5563407 เทคโนโลยกีารทดสอบวสัดุ     3(3-0-6) 
  Materials Testing Technology           

5563502  ระบบท่อและสุขภณัฑ ์      3(3-0-6) 
      Plumbing System 

5563603 การออกแบบงานวศิวกรรมโยธาดว้ยคอมพิวเตอร์   3(1-2-3) 
     Computer Aided Design in Civil Engineering 

5563605   การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในงานวศิวกรรมโยธา   3(1-2-3) 
      Computer Applications in Civil Engineering 

5563607 วศิวกรรมชลศาสตร์      3(3-0-6) 
                        Hydraulics Engineering 
5564101 การตรวจงานก่อสร้าง      3(3-0-6) 
     Supervision and Inspection 
5564102  เทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง    3(3-0-6) 
     Construction Equipment Technology  
5564610 วศิวกรรมขนส่ง       3(3-0-6) 
     Transportation Engineering 
5564613  วศิวกรรมการทาง      3(3-0-6) 
     Highway Engineering 
5564617  การออกแบบผวิจราจร      3(3-0-6) 
     Pavement Design 
5564619  วศิวกรรมฐานราก      3(3-0-6) 
     Foundation Engineering 
5564708  การออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร   3(3-0-6) 
     Sanitation System Design   
5564901  งานคน้ควา้พิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง    3(1-2-3) 
     Individual Study in Construction Technology  
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5564902  วศิวกรรมกบันโยบายสาธารณะ     3(3-0-6) 
      Engineering and Public Policy 

5564903  สัมมนาดา้นวศิวกรรมโยธา     3(1-2-3) 
      Seminar in Civil Engineering 
   
 ค.หมวดวชิาเลอืกเสรี        6  หน่วยกติ 
 หมวดวิชาเลือกเสรี  เป็นวิชาท่ีนักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความถนัด  และตามความสนใจ          
มีจุดประสงคเ์พื่อใหน้กัศึกษามีโลกทศัน์ท่ีกวา้งขวางข้ึน 
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17.4   แผนการศึกษา 
แผนการศึกษาหลกัสูตร  4  ปี   จ  านวน (เรียนไม่นอ้ยกวา่  134  หน่วยกิต)  
ปริญญาตรี  วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยโียธา 

ปีที ่   1 
ช้ันปีที่ ภาคการศึกษา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

1 1 1541004 ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน 3(2-2-5) 
  1551001 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1 2(2-0-4) 
  1521001    พุทธศาสน์ 2(2-0-4) 
  4091001   คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2(2-0-4) 
  5561401  เทคนิคก่อสร้าง  3(3-0-6) 
  5561201 การออกแบบสถาปัตยเ์บ้ืองตน้ 3(1-2-3) 
  5561601  ทฤษฎีโครงสร้าง  3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ 18(15-4-32) 
 2 1001002 การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล   2(2-0-4) 
  1551002   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2  2(2-0-4) 
  2051001   สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4) 
  1631005    เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้   2(1-2-3) 
  1161004   กีฬาศึกษา 2(1-2-3) 
  5501601 คณิตศาสตร์วศิวกรรม    3(3-0-6) 
  5561602  กลศาสตร์วศิวกรรม 3(3-0-6) 
  5501101 วสัดุศาสตร์  3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ 19(17-4-36) 
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ปีที ่   2 
ช้ันปีที่ ภาคการศึกษา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

2 1 3541001     การเป็นผูป้ระกอบการ  2(2-0-4) 
  4121004 คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                  3(2-2-5) 
  1551005    ภาษาองักฤษปฏิบติัการ 2(1-2-3) 
  2501002    เศรษฐกิจพอเพียง  2(2-0-4) 
  5562201 เขียนแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(1-2-3) 
  5502701 การวจิยัเบ้ืองตน้  3(3-0-6) 
  5561103 เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง  3(3-0-6) 
  5561701  เทคโนโลยคีอนกรีต  3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ 21(17-6-37) 

 2 4121003 การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย     3(2-2-5) 
  4001003   การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4) 
  2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป    2(2-0-4) 
  5562604 วเิคราะห์โครงสร้าง  3(3-0-6) 
  5563202 เขียนแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(1-2-3) 
  5562102 กฎหมายส าหรับงานก่อสร้าง   3(3-0-6) 
  5562101 รายการก่อสร้าง สัญญา และการประมาณราคา 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกติ 19(16-2-34) 
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ปีที ่   3 
ช้ันปีที่ ภาคการศึกษา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

3 1 5562104 การจดัและการบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
  5562601 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
  5563201 การออกแบบผงัเมือง   3(3-0-6) 
  5562603 วศิวกรรมการส ารวจ 1    3(1-2-3) 
  5503102 ภาษาองักฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  5563407 เทคโนโลยกีารทดสอบวสัดุ  3(3-0-6) 
  XXXXXX วชิาเลือกเสรี 3(- - - ) 

รวมหน่วยกติ 21(16-2-37) 

 2 5562402 ปฏิบติังานก่อสร้าง  3(1-2-3) 
  5562106 วศิวกรรมความปลอดภยั  3(3-0-6) 
  5563604 วศิวกรรมการส ารวจ 2 3(1-2-3) 
  5503704 จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์ร 3(3-0-6) 
  5564101 การตรวจงานก่อสร้าง  3(3-0-6) 
  5563607  วศิวกรรมชลศาสตร์    3(3-0-6) 
  XXXXXX วชิาเลือกเสรี 3 (- - -) 

รวมหน่วยกติ 21(14-4-30) 
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ปีที ่   4 
ช้ันปีที่ ภาคการศึกษา รหัสวชิา ช่ือวชิา หน่วยกติ 

4 1 5564801 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยโียธา 5(450) 
รวมหน่วยกติ 5(450) 

 2 5564901  งานคน้ควา้พิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง 3(1-2-3) 
  5564903 สัมมนาดา้นวศิวกรรมโยธา 3(1-2-3) 
  5563602 การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละเหล็ก 3(3-0-6) 
  5563601 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) 
     
     
     

รวมหน่วยกติ 12(8-4-18) 
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17.5  ค าอธิบายรายวชิา 
        ก.  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  รวมจ านวนหน่วยกติ    34 หน่วยกติ 

1.) กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร         9 หน่วยกิต 
2.) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์        8 หน่วยกิต 
3.) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์        6 หน่วยกิต 
4.) กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์         9 หน่วยกิต 
5.) กลุ่มวชิาพลศึกษาและนนัทนาการ       2 หน่วยกิต 

  ข.  หมวดวชิาเฉพาะด้านรวมจ านวนหน่วยกติ ( ไม่น้อยกว่า)   94 หน่วยกติ 
        1) กลุ่มวชิาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วชิาชีพ       5 หน่วยกติ 

 
5564801 ฝึกประสบการณ์วชิาชีพเทคโนโลยโียธา     5(450) 

Field Experience in Civil Technology 
 ฝึกปฏิบติังานในสาขาวิชาท่ีก าลงัศึกษาอยูไ่ม่นอ้ยกวา่   450   ชัว่โมง ณ สถาบนัหรือองคก์รของรัฐ   
หรือเอกชน   หรือโรงงานอุตสาหกรรม   การฝึกงานจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะวิชา และนกัศึกษาตอ้งส่ง
บนัทึกรายงานการฝึกงานเพื่อประกอบการประเมินผลการฝึกงานดว้ย 
 

         2)  กลุ่มวชิาเนือ้หา  (ไม่น้อยกว่า)       89 หน่วยกติ  
 2.1) วชิาพืน้ฐานเฉพาะบังคับ       18  หน่วยกติ  
 
5501601 คณิตศาสตร์วศิวกรรม       3(3-0-6) 

Engineering Mathematics 
  ศึกษาสถิติเบ้ืองตน้ พีชคณิตเชิงเส้น   ว่าดว้ยเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์    การแกส้มการ   โดยใช้
เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ แคลคูลสัเบ้ืองตน้ว่าดว้ยลิมิต ความต่อเน่ือง การหาอนุพนัธ์ ค่าสูงสุดและค่า
ต ่าสุด การอินทิเกรต 

  
5502701 การวจิยัเบ้ืองตน้        3(3-0-6) 

Introduction to Research  
ศึกษาระเบียบวธีิวิจยัเบ้ืองตน้ส าหรับการท าโครงงานวิศวกรรม  การหาและการจดัท าขอ้มูล  แนวทาง

ด าเนินโครงงานวิศวกรรมแนวทางการทดสอบเพื่อหาผลลพัธ์และข้อมูลจากโครงงานการประมวลผลและ
วเิคราะห์โครงงาน  วิธีการจดัท าเอกสารและรายงาน  การน าเสนอโครงงาน  ศึกษาการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์
การท าโครงงานวศิวกรรม 
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5503102 ภาษาองักฤษในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6) 
  English for Industrial Work 
 ศึกษาการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารในงานดา้นอุตสาหกรรม     โดยมุ่งพฒันาและฝึกฝนทกัษะ   
ดา้นการอ่าน  การเขียน  การฟัง  และการพูดในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานอุตสาหกรรม    เช่น    การอ่าน
บทความ    ดา้นเทคนิค  บนัทึกขอ้ความ  คู่มือการใชเ้คร่ืองมือ  อุปกรณ์  เคร่ืองจกัร  ผลิตภณัฑ์  ตามระบบ
มาตรฐานอุตสาหกรรม  เขียนรายงานสั้นๆ  บรรยายและน าเสนอ 
 

5503704 จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์ร      3(3-0-6) 
 Industrial Psychology and Organization  
ศึกษาเก่ียวกบัน าหลกัการทางจิตวิทยามาประยกุตใ์ชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม ศึกสภาพแวดลอ้มใน

การท างานของคนงาน  อุบติัเหตุและวิธีป้องกันแก้ไข  ขวญัในการท างานแรงจูงใจการประเมินค่าของ
คนงาน  จิตรวทิยาในการโฆษณาและการขาย 

 

5562101 รายการก่อสร้าง สัญญา และการประมาณราคา    3(3-0-6) 
  Specification,Contracts and Estimating 

ศึกษาการเขียนรายงานประกอบแบบ การจดัท าเอกสารเพื่อการประมูล การประกวดราคา การท า
สัญญา การจดัท าปริมาณวสัดุ การประมาณราคาค่าก่อสร้างท่ีใชเ้คร่ืองจกัร และวธีิการก่อสร้างต่าง ๆ 

 

5562102 กฎหมายส าหรับงานก่อสร้าง      3(3-0-6) 
Law and Civil Construction 

 ศึกษากฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานก่อสร้างอาคาร อนัไดแ้ก่ พระราชบญัญติัการควบคุมอาคาร 
พระราชบญัญติัแรงงาน กฎกระทรวงต่างๆ เป็นตน้ โดยช้ีใหเ้ห็นเห็นถึงผลกระทบดงักล่าวต่อการก่อสร้าง
อาคาร 

 

2.2) วชิาเอกบังคับ       39 หน่วยกติ 
 

5501101 วสัดุศาสตร์        3(3-0-6) 
                      Material Science 
        ศึกษาความส าคญัและประโยชน์ของวสัดุวิศวกรรม เช่น โลหะ พลาสติก วสัดุโพลีเมอร์ คอนกรีต 
ซีเมนต์ ยางมะตอย และไม้ เฟสไดอะแกรมและความหมาย การทดสอบคุณสมบติัของ วสัดุวิศวกรรมและ
ความหมาย การศึกษาโครงสร้างในระดับจุลภาคและมหภาคท่ีสัมพนัธ์กับคุณสมบัติของวสัดุวิศวกรรม 
กระบวนการผลิตผลิตภณ์ัท่ีใช้วสัดุวิศวกรรม วสัดุวิศวกรรม และการประยุกต์ใช้วสัดุวิศวกรรมในงานทาง
วศิวกรรม 
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5561201 การออกแบบสถาปัตยเ์บ้ืองตน้      3(1-2-3) 
                            Introduction to Architectural Design 

ศึกษาหลกัการเบ้ืองตน้ส าหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมให้มีผลต่อความงามและสอดคลอ้งกบั
ประโยชน์ใชส้อย ศึกษาสัดส่วนมนุษย ์การเคล่ือนไหวทางราบทางตั้ง การจดัระบบผงัพื้นให้เกิดคุณค่าทาง
ความงามและการใชส้อย การจดับริเวณการจดัระบบพื้นท่ีใหส้อดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดเก่ียวกบั 
การออกแบบบา้นพกัอาศยั และอาคารสูง ตลอดจนอาคารสาธารณะ 
 

5561601           ทฤษฎีโครงสร้าง        3(3-0-6) 
                   Theory of Structure 
         ศึกษาหลกัการของแรงสถิต        วิเคราะห์โครงสร้างแบบดีเทอร์มิเนท  และอินดีเทอร์มิเนทท่ีรับ
น ้ าหนกัคงท่ี    การวิเคราะห์คาน    โครงขอ้หมุน   และโครงขอ้แข็ง   การวิเคราะห์โครงหลงัคา  การเขียน
เส้นอิทธิพล  การค านวณระยะโก่งของโครงสร้าง  
 

5561602           กลศาสตร์วศิวกรรม       3(3-0-6) 
                   Machanics Engineering 
           ศึกษาระบบของแรง  แรงลพัธ์ และการสมดุลยข์องอนุภาคและวตัถุแกร่ง  จุดศูนยถ่์วงและจุด
สมดุลยข์องวตัถุใน  2 มิติ และ 3 มิติ การวิเคราะห์โครงสร้างอาทิเช่น โครงข้อหมุน โครงข้อแข็ง และ
เคร่ืองจกัร  ความฝืด  โมเมนตค์วามเฉ่ือยของพื้นท่ีและมวล  หลกัการของงานสมมุติ  การศึกษาเสถียรภาพ
ของโครงสร้าง 
 

5561701           เทคโนโลยคีอนกรีต       3(3-0-6) 
                   Concrete Technology 
        ศึกษาชนิด  ลักษณะ  คุณสมบัติ  และการเก็บ รักษาว ัส ดุ ท่ี ใช้ในการผสมคอนกรีตศึกษา             
คุณลกัษณะของคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอดัแรง การผสม อตัราส่วนผสมคอนกรีต  การเท  
การล าเลียง   การท าคอนกรีตให้แน่น   การบ่มคอนกรีต  การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต และการทดสอบ
คอนกรีตดว้ยวธีิต่าง 
 

5562201           เขียนแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1    3(1-2-3) 
                   Computer Graphics in Constructions 1 
         เขียนแบบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวศิวกรรมดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของอาคารไม ้
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก และอาคารพิเศษ  พร้อมรายการประกอบแบบก่อสร้างท่ีสามารถขออนุญาต
ก่อสร้างได ้และหุ่นบา้นจ าลอง   โดยค านึงถึงประโยชน์ใชส้อยและบริบททางสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินของ
อาคาร 
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5562601           ปฐพีกลศาสตร์        3(3-0-6) 
                         Soil Mechanics 
         การก าเนิดของดิน  คุณสมบติัพื้นฐานของดิน  การเจาะส ารวจดิน  การจ าแนกประเภทของดินทาง
วศิวกรรม   การไหลซึมของน ้ าในมวลดิน    ความเคน้ในดิน   การบดอดัและการปรับปรุงคุณภาพดิน การรับ
ก าลงัแรงเฉือนของดิน   การยบุตวัของดิน  เสถียรภาพของความลาด  การวเิคราะห์การทรุดตวัของดิน    
 
5562603             วศิวกรรมการส ารวจ 1       3(1-2-3) 

 Survey Engineering 1   
แนะน าการวดัในสนามเชิงวิศวกรรมและการสังเกต การวเิคราะห์ความคลาดเคล่ือน ทฤษฎีและการ

ใชเ้คร่ืองส ารวจ การวดัระยะทาง การวดัระดบั มุมและทิศทาง การส ารวจในการก่อสร้าง การปฏิบติังานใน
สนาม 

 
5562604            วเิคราะห์โครงสร้าง       3(3-0-6) 
                    Structural Analysis   
          การวิเคราะห์การโก่งตวัของโครงสร้างแบบต่าง ๆ   การวิเคราะห์โครงสร้างแบบค านวณไม่ไดเ้ชิง
สถิตยศาสตร์   (Statically Indeterminate Structures)    ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น Slope Deflection    วิธี Moment 
Distribution ฯลฯ อินฟลูเอนซ์ไลน์ของโครงสร้างในลกัษณะต่าง ๆ การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมทริกซ์ 
การวเิคราะห์โครงสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์ 
 
5563202           เขียนแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2    3(1-2-3) 
                         Computer Graphics in Constructions 2 
  ศึกษาเทคนิคการเขียนแบบอาคาร  การเขียนแบบถนน  สะพาน  เข่ือนและอาคารพิเศษ การเขียนแบบท่ี
ใช้วสัดุส าเร็จรูปโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   ศึกษากระบวนการเขียนแบบท่ีน าไปใช้งาน (Working 
Drawing) อย่างถูกต้อง ทั้ งรูปแปลน รูปด้าน รูดตดั รูปขยาย   รายละเอียดของโครงสร้าง ส่วนประกอบของ
โครงสร้าง ตลอดจนรายการประกอบแบบและการท าหุ่นบา้นจ าลอง 
 
5563601           การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก     3(3-0-6) 
                   Reinforce Concrete Design 
          ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  คาน  พื้น  เสา  ฐานราก และโครงสร้างอ่ืน ๆ  โดยใชว้ิธี 
Working Stress Design และ Ultimate Strength Design 
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5563602            การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละเหล็ก     3(3-0-6) 
            Timber and Steel Design 

  ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก  เสา  คาน  ตง  โครงไม้ และช้ินส่วนโครงสร้างท่ีรับแรงดัด  
แรงอดัและแรงดึง  คานเหล็กประกอบ  การออกแบบจุดต่อดว้ยสลกั  เกลียวหมุดย  ้า  และการเช่ือม   
 
5563604          วศิวกรรมการส ารวจ 2       3(1-2-3) 
                        Survey Engineering 2   
         โคง้ทางราบและทางด่ิง หน้าตดั วงรอบ โครงข่ายสามเหล่ียม การส ารวจทางน ้ า แนะน าการหา
ต าแหน่งของดวงอาทิตยแ์ละดวงดาวตลอดจนอะซิมุท การปฏิบติังาน ในสนาม 

 
        2.3) วชิาเลอืกเอก  (ไม่นอ้ยกวา่)     32 หน่วยกติ 
 

5561103  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง     3(3-0-6) 
 Construction Equipment 
ศึกษาลกัษณะการท างานของเคร่ืองมือกล เคร่ืองมือไฟฟ้า เคร่ืองทุ่นแรง ตลอดจนอุปกรณ์ในการ

ก่อสร้าง การเลือกใชเ้คร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ก่อสร้างใหเ้หมาะสมกบังาน ความปลอดภยัในการปฏิบติังาน
กบัเคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ในการก่อสร้างต่าง ๆ 

 
5561401          เทคนิคก่อสร้าง        3(3-0-6) 
                        Construction Technique   
        เทคนิคการจดัระบบงาน และขั้นตอนการปฏิบติังาน การปรับแต่งสถานท่ี การเก็บวสัดุอุปกรณ์  
อาคารชัว่คราว เทคนิคการก่อสร้างเบ้ืองตน้ เช่น การวางผงั การตอกเข็ม การท าฐานราก เสาตอม่อ คาน  พื้น 
บนัได โครงหลงัคา การท ามุมหลงัคา ฯลฯ ส่วนประกอบของอาคารต่าง ๆ เช่น ฝาผนงั ประตู หน้าต่าง  ฝ้า
เพดาน และอุปกรณ์การตกแต่งผนังเป็นตน้ เทคนิคการก่อสร้างอาคารไม้และอาคารคอนกรีต โดยเน้น
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การเตรียมการส าหรับงานก่อสร้าง เช่น การปรับแต่งพื้นท่ีการกองเก็บวสัดุ   
เทคนิคในการก่อสร้าง เทคนิคการท าแบบหล่อคอนกรีต การท าและการติดตั้งนัง่ร้าน การก่อสร้างอาคาร
ส าเร็จรูป คอนกรีตอดัแรง และส่วนประกอบของโครงสร้างท่ีส าคญัของคอนกรีตอดัแรง การก่อสร้างระบบ
พื้นไร้คาน 
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5561702           ปฏิบติัการเทคโนโลยคีอนกรีต      3(1-2-3) 
                   Concrete Technology Laboratory 
          สามารถท าการทดสอบคุณภาพของวสัดุผสมและคอนกรีต สามารถใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์
ทดสอบคอนกรีต สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมคอนกรีตเม่ือถูกแรงกระท า และสามารถเขียนรายงานผลการ
ทดลองคอนกรีตได ้
 
5562104            การจดัและการบริหารงานก่อสร้าง      3(3-0-6) 
                   Organization and Management of Construction 
          กระบวนการบริหารและการวางแผนงานก่อสร้าง การบริหารเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรกล วสัดุและ
อุปกรณ์ การบริหารการเงินและการตรวจสอบ การบริหารบุคคลในงานก่อสร้าง การฝึกอบรมก่อนการ
ปฏิบัติงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ศึกษาเร่ืองแนวคิด ทฤษฎีการจัดและการ
บริหารงานในงานก่อสร้างทัว่ไป หลกัและกระบวนการบริหาร การวางแผนงานก่อสร้าง การจดัหน่วยงาน 
การควบคุมและการตรวจสอบ การประสานงาน การท ารายงานการก่อสร้าง การประชาสัมพนัธ์ การบริหาร
การเงิน      เคร่ืองมือและวสัดุก่อสร้าง การบริหารงานบุคคลในงานก่อสร้าง ขั้นตอนการประกวดราคา การ
บริหารงานรับเหมา การท าสัญญาก่อสร้าง หาแนวทางวกิฤต (CPM)  การจดัการก่อสร้างแบบสมดุล การปรับ
แผนงาน    การประเมินผลงานการปรับปรุงแก้ไข (PERT) และการน าเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์มา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัและการบริหารงานก่อสร้าง 
 
5562106           วศิวกรรมความปลอดภยั       3(3-0-6) 
                    Safety Engineering 

    ศึกษาหลกัการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรมเพื่อป้องกนัอุบติัเหตุในโรงงาน การวางแผน และมาตรการ
เพื่อความปลอดภยัในโรงงาน การวางผงัโรงงาน เพื่อลดอุบติัเหตุให้น้อยท่ีสุด การออกแบบอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อ
ป้องกนัอุบติัเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน การจดัหน่วยงานเพื่อบริหารงานดา้นการวางแผนเพื่อความปลอดภยั 
 
5562402           ปฏิบติังานก่อสร้าง       3(1-2-3) 
                   Construction Practice 
        ฝึกปฏิบัติการงานก่อสร้างตั้งแต่เร่ิมต้นจนถึงขั้นส าเร็จ ตลอดจนการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ส่ิงก่อสร้างทัว่ไป ทั้งน้ีการฝึกปฏิบติัควรให้ครอบคลุมในงานไม ้งานปูน งานคอนกรีต งานสุขภณัฑ์ ฯลฯ 
โดยใชเ้คร่ืองมือและเคร่ืองจกัรกลในงานก่อสร้างอยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั 
 
 



 28 
 

5562501           งานประปาและสุขภณัฑ ์        3(3-0-6) 
                    Plumbing 
         ศึกษาถึงโครงสร้างและขอบข่ายของงานประปา เช่น การผลิตน ้ าประปาบาดาลและแหล่งอ่ืน ๆ     
ชนิดและขนาดของท่อประปา ส้วม เคร่ืองสุขภณัฑ์  เคร่ืองมือและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ฝึกการออกแบบประปา  และ
เคร่ืองสุขภณัฑ์ในอาคาร ฝึกการเขียนภาพ การเดินท่อประปา ศึกษาสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของงานประปาและ
สุขภณัฑ์ การเดินท่อประปา การซ่อมท่อประปา ท่อน ้ าทิ้ง การติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ์แบบต่าง ๆ การบ ารุงรักษา
และการรักษาความปลอดภยัในงานประปาและสุขภณัฑ์ 
 
5562602            ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์       3(1-2-3) 
                    Soil Mechanics Laboratory 
         การทดสอบดินเพื่อหาคุณสมบติัทางฟิสิกส์และทางวิศวกรรม การเจาะส ารวจดิน การเก็บตวัอยา่ง
ดิน การวิเคราะห์ขนาดและความถ่วงจ าเพาะของดิน ความซึมน ้ าของดิน การทดสอบ CBR การทดสอบแรง
เฉือนโดยตรง  การทดสอบแรงอดัสามแกน  การทรุดตวัของดิน  การบดอดัดิน  การค านวณผลจากขอ้มูล
และการรายงานผล 
 
5562702            อุปกรณ์อาคาร        3(3-0-6) 
                    Building Equipment 
         ศึกษาเร่ืองการใช้  การบ ารุงรักษาและการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่นประตูหน้าต่าง  
ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง  การค านวณหลอดและดวงโคม  ระบบระบายอากาศภายในอาคาร ระบบปรับ
อากาศภายในอาคาร  และการเลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศให้เหมาะสมกบัอาคาร  ระบบโทรศพัท์  การขนส่ง
ภายในอาคาร เช่น ลิฟท์ บนัไดเล่ือนประตูเล่ือนอตัโนมติั ระบบดับเพลิง ระบบป้องกันความปลอดภยัใน
อาคารแบบต่าง ๆ  
 
5563201           การออกแบบผงัเมือง       3(3-0-6) 
                         Urban Design 
         ศึกษากระบวนการวางผงัเมือง กรอบและบริบทของชุมชนเมือง ภู มิทัศน์ เมือง โดยศึกษา
องคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ นโยบาย ขอ้กฎหมาย ระบบคมนาคมขนส่ง ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
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5563407            เทคโนโลยกีารทดสอบวสัดุ      3(3-0-6) 
            Materials Testing Technology  
 ศึกษาเก่ียวกบัคุณสมบติัของวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง ศึกษาทฤษฎี และพฤติกรรมการรับแรงของ

วสัดุโครงสร้างประเภทไม ้เหล็ก และคอนกรีตเสริมเหล็ก ศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณสมบติั วธีิการทดสอบ          
การสุ่มตวัอยา่งวสัดุ  เพื่อน ามาทดสอบในการรับแรงอดั แรงดึง แรงตดั แรงเฉือน แรงบิด และแรงยดึเหน่ียว      

     
5563502           ระบบท่อและสุขภณัฑ ์       3(3-0-6) 
                   Plumbing System 
          ศึกษาเก่ียวกบัระบบน ้ าประปาท่ีต่อจากท่อเมน ถงัสูงและเคร่ืองสูบน ้ า ถงัน ้ าแรงดนั ระบบสายท่อ    
ทั้งท่อแยกและท่อแบ่งจ่าย  จ  านวน “หน่วยน ้ า” ท่ีเป็นความตอ้งการใช้น ้ าของเคร่ืองสุขภณัฑ์ ชนิดและการ
ใชง้านของเคร่ืองสูบน ้ า เทคนิคการจ่ายน ้ า วิธีซ่อม บริการ และการบ ารุงรักษาระบบท่อและเคร่ืองสุขภณัฑ ์    
เทคนิคการติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ ์ระบบเคร่ืองท าน ้าร้อนดว้ยไฟฟ้า หรือก๊าซ และอุปกรณ์ท าน ้าร้อนต่าง ๆ 
 
5563603           การออกแบบงานวศิวกรรมโยธาดว้ยคอมพิวเตอร์    3(1-2-3) 
                   Computer Aided Design in Civil Engineering 
 การเขียนกราฟฟิกดว้ยคอมพิวเตอร์ ออกแบบองคอ์าคาร เขียนแบบอาคารดว้ยการใช ้คอมพิวเตอร์ 
 
5563605            การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในงานวศิวกรรมโยธา    3(1-2-3) 
                   Computer Applications in Civil Engineering 
         การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีอยูใ่นงานวิศวกรรมโยธา และหรือพฒันาโปรแกรมข้ึนเองเพื่อแกปั้ญหา
ในงานวศิวกรรมโยธา ตวัอยา่งปัญหาจากสาขาต่าง ๆ ของวศิวกรรมโยธา 
 
5563607 วศิวกรรมชลศาสตร์       3(3-0-6) 

             Hydraulics Engineering  
ศึกษาเร่ืองคุณสมบติัของของไหล หลกัการเก่ียวกบัการไหลของของไหล การไหลของน ้ าในแหล่งน ้ า

ต่าง ๆ การไหลของน ้ าเปิด การไหลในท่อ การวดัอตัราการไหลของน ้ า การตกตะกอนและการเคล่ือนท่ีของ
ตะกอนในล าน ้ า  การออกแบบอ่างเก็บน ้ า เข่ือน ทางระบายน ้ าลน้ ประตูน ้ า และโครงสร้างต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัส่ง–
จ่ายน ้า การระบายน ้า การวเิคราะห์โครงข่ายระบบท่อ  แบบจ าลองทางชลศาสตร์ 
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5564101          การตรวจงานก่อสร้าง       3(3-0-6) 
                   Supervision and Inspection 

บทบาทและคุณสมบติัของผูค้วบคุมงาน ผูต้รวจงาน สถาปนิก วิศวกร ผูรั้บเหมา ผูรั้บเหมาช่วง  โดย
การตรวจงานให้เป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดการก่อสร้าง และหลักการก่อสร้างท่ีเก่ียวกับงานคอนกรีต         
คอนกรีตเสริมเหล็ก งานไม ้ โครงไมแ้ละโครงเหล็ก การท ารายงานการก่อสร้าง รายงานผลการทดสอบวสัดุ
และอ่ืน ๆ ความปลอดภยัของอาคารตามหลกัวศิวกรรมและความงามตามหลกัของสถาปัตยกรรม 

 
5564102          เทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง     3(3-0-6) 
                        Construction Equipment Technology  
         ศึกษาประเภทและชนิดของเคร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง ลกัษณะการท างาน  ความสามารถในการท างาน 
การเลือกใชเ้คร่ืองจกัรในงานก่อสร้าง การบ ารุงรักษา และความปลอดภยัในการปฏิบติังาน      เทคโนโลยีใหม่ 
ๆ เก่ียวกบัเคร่ืองจกัรกลการก่อสร้าง  และการจดัการบริหารเคร่ืองจกัรกลก่อสร้าง 
 
5564610          วศิวกรรมขนส่ง        3(3-0-6) 
                        Transportation Engineering 
          ประเภทของการขนส่ง การบริหารและการจดัการ การด าเนินการของระบบการขนส่ง การศึกษาการ
วางแผนและการก าหนดเส้นทาง การศึกษาภาวะการจราจร และการควบคุมการขนส่งในเมืองและชนบท  การ
ขนส่งประเภทอ่ืนๆ เช่น  ทางรถ  ทางหลวงทางอากาศ  ทางเรือ  และรถไฟ   ผลกระทบต่อการเมือง  เศรษฐกิจ
ความสวยงามภาวะและส่ิงแวดลอ้ม 
 
5564613          วศิวกรรมการทาง        3(3-0-6) 
                   Highway Engineering 
          ศึกษาระบบทางหลวงในประเทศไทย การแบ่งแยกประเภทของทางหลวง ระบบการขนส่งในทาง
หลวง โครงสร้างถนน การวางแผน  การออกแบบถนน  ประเภทของผิวจราจร การออกแบบผิวจราจร สะพาน 
และทางระบายน ้ า วสัดุก่อสร้างทาง การซ่อมและบ ารุงรักษาทาง ปฏิบติัการทดลองวสัดุในงานผิวทาง ชั้นรอง
พื้นทาง และพื้นทาง 
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5564617          การออกแบบผวิจราจร       3(3-0-6) 
                        Pavement Design 
            ชนิดของผิวถนน และชนิดของลอ้บรรทุก หลกัการออกแบบผวิถนน และผวิสนามบิน ความเคน้
ท่ีเกิดข้ึนบนผวิถนนท่ียดืหยุน่และผิวแข็ง คุณสมบติัของผิวจราจรแบบต่าง ๆ การออกแบบผิวถนนท่ียดืหยุน่
และผวิแขง็ การตา้นทางการไหลของผวิจราจร การก่อสร้าง และการบ ารุงรักษาพื้นถนน 
 
5564619           วศิวกรรมฐานราก        3(3-0-6) 
                         Foundation Engineering 
          ชนิดและแบบของฐานราก การส่งถ่ายแรงของฐานรากลงสู่ดิน เสถียรภาพของฐานราก การ
ออกแบบฐานรากทั้งชนิดใช้เสาเข็มและไม่ใช้เสาเข็ม การปรับปรุงชั้นดินอ่อน ชั้นทรายร่วน ชั้นดินต้ืน 
วเิคราะห์การทรุดตวัของฐานราก การทดสอบน ้าหนกับรรทุกของเสาเขม็ การออกแบบก าแพงกั้นดิน 
 
5564708            การออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร     3(3-0-6) 
                    Sanitation System Design 
         ศึกษาเก่ียวกบัการจดัระบบการจ่ายน ้ าภายในอาคาร ระบบถงัน ้ าสูง ระบบถงัอดัความดนั ระบบการ
จ่ายน ้ าโดยตรง การหาขนาดของท่อประปา การหาขนาดของท่อน ้ าทิ้งและโสโครก การหาขนาดของท่อ
น ้าฝนของอาคารขนาดใหญ่ การเขียนแบบท่อต่าง ๆภายในอาคาร  
 
5564901           งานคน้ควา้พิเศษเทคโนโลยก่ีอสร้าง     3(1-2-3) 
                         Individual Study in Construction Technology  
         ศึกษาคน้ควา้วิจยัทางดา้นเทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีก่อสร้าง ตามท่ีผูเ้รียนสนใจ และความถนดั
เป็นพิเศษ อาจจะท าเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล โดยการอนุมติัและแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษางานคน้ควา้พิเศษ 
 
5564902           วศิวกรรมกบันโยบายสาธารณะ      3(3-0-6) 
                         Engineering and Public Policy 
        ศึกษานโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวกบัโครงการระดบัจงัหวดั ระดบัภูมิภาค และระดบัประเทศทางดา้น
วศิวกรรมโยธา วเิคราะห์โครงการ กระบวนการตดัสินใจ ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม 
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5564903            สัมมนาดา้นวศิวกรรมโยธา      3(1-2-3) 
                    Seminar in Civil Engineering 

เพื่อให้นักศึกษาไดคุ้น้เคยกบังานดา้นวิศวกรรมโยธามากข้ึน โดยการเชิญผูมี้ความรู้ มีความเช่ียวชาญ
ดา้นงานวิศวกรรมโยธามาบรรยายร่วมเสวนาทางวชิาการ และ/หรือไปดูงานดา้นงานวิศวกรรมโยธาทั้งท่ีมีอยูแ่ลว้
และก าลงัก่อสร้าง เยีย่มชมหน่วยงานทางวศิวกรรมโยธา เปิดโอกาสใหน้กัศึกษาเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น 
 

18.  การประกนัคุณภาพของหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาเทคโนโลยโียธา 
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์    ก าหนดประเด็นการประกัน
คุณภาพหลกัสูตรไวด้งัต่อไปน้ี 
   18.1 การบริหารหลกัสูตร 

18.1.1 ก าหนดเกณฑแ์ละระบบในการคดัเลือกนกัศึกษาท่ีเหมาะสมกบัวชิาเอก 
18.1.2 จดัใหมี้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณสมบติัตรงและ/หรือสัมพนัธ์ 
18.1.3 จดักระบวนการเรียนรู้โดยเนน้การเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) 
18.1.4 จดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อประสมอยา่งหลากหลาย 
18.1.5 มีแผนการบริหารการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
18.1.6 จดัท ามาตรฐานขั้นต ่าของวชิาเอก 
18.1.7 มีระบบการประเมินอาจารยช์ดัเจนและแจง้ผลใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 
18.1.8 ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนทุก ๆ ปี  

    18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
18.2.1 มีวสัดุ ครุภณัฑ์ และอุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 
18.2.2 จดัหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหเ้ขา้เกณฑม์าตรฐานของวชิาเอก 
18.2.3 จดัหอ้งปฏิบติัการเพื่อเสริมทกัษะวชิาชีพใหแ้ก่นกัศึกษา 
18.2.4 ร่วมมือกบัสถาบนัวทิยบริการจดัหาหนงัสือและทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีจ  าเป็น  
18.2.5 มีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสารสนเทศส าหรับสืบคน้ขอ้มูลเพียงพอกบัจ านวนนกัศึกษา 
18.2.6 มีแหล่งฝึกประสบการณ์วชิาชีพท่ีไดม้าตรฐาน 

    18.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
18.3.1 จดักิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพหลกัตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 
18.3.2 จดัอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ ากลุ่มตลอดเวลาท่ีเรียนอยูใ่นมหาวทิยาลยั 
18.3.3 จดัหาแหล่งทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัศึกษาทั้งประเภททุนใหเ้ปล่าและทุนกูย้มื  
18.3.4 ส่งเสริมใหน้กัศึกษามีงานท าระหวา่งเรียน 
18.3.5 จดัระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ 
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    18.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
18.4.1 ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสงัคมก่อนพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรทุกคร้ัง 
18.4.2 ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและสังคมทุก 2 ปี เพื่อน ามาปรับเป้าหมายการ

ผลิตบณัฑิต 
18.4.3 ส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตทุก 2 ปี 
18.4.4 ส ารวจภาวะการณ์มีงานท าของบณัฑิตทุก ๆ ปี 

 
19.  การพฒันาหลกัสูตรและการประเมินหลกัสูตร 
 19.1  การพฒันาหลกัสูตร 
          ในการพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตรใหมี้กระบวนการดงัน้ี 

19.1.1 มีคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรท่ีมาจากผูเ้ก่ียวขอ้ง มีคุณวฒิุตรงตามวิชาเอกและ/หรือมี
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง 

19.1.2 มีการส ารวจความตอ้งการของสังคมเพื่อน ามาเป็นกรอบในการพฒันาหลกัสูตร 
19.1.3 มีการวพิากษก์ารจดัท าหลกัสูตรจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
19.1.4 มีรายงานกระบวนการพฒันาหลกัสูตร และรายงานการประชุมคณะกรรมการร่าง 
              หลกัสูตร 
19.1.5 มีนโยบายในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสูตรรายวชิาทุก ๆ ปี 
19.1.6 มีแผนงานในการปรับปรุงหรือพฒันาหลกัสูตรวชิาเอก ทุก ๆ 5 ปี 

       19.2  การประเมินหลกัสูตร 
                ก าหนดแนวทางการประเมินหลกัสูตรไวด้งัน้ี 

19.2.1 ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนโดยผูเ้รียนทุกภาคการศึกษา และประเมินโดย        
ผูส้อนปีละคร้ัง 

19.2.2 ประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา และจดัให้มีการประเมินผลการ
เรียนรู้รวบยอดก่อนส าเร็จการศึกษาอยา่งนอ้ย 2 คร้ัง 

19.2.3 ประเมินผลการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษาภายหลงัส าเร็จการศึกษาทุก 5  ปี 
19.2.4 ประเมินผลกระทบจากการปฏิบติังานของผูส้ าเร็จการศึกษาภายหลงัส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
19.2.5 มีการประเมินหลกัสูตรทั้งระบบทุกรอบ  5  ปี 
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ภาคผนวก  ก 
(หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป) 
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หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 
  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  หมายถึง วชิาท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรอบรู้อยา่งกวา้งขวาง มีโลกทศัน์ท่ี
กวา้งไกล มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผูอ่ื้น และสังคม  เป็นผูใ้ฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถ       
ใช้ภาษาในการติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่า ของศิลปะและวฒันธรรม       
ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวติและด ารงตนอยูใ่นสังคม
ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
วตัถุประสงค์ทัว่ไป 
 วตัถุประสงคท์ัว่ไปของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป มีดงัต่อไปน้ี 

1. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
การเมือง การปกครองของไทย และความรู้ความเขา้ใจเพื่อนร่วมโลก เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ   

2. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการคิด การวิเคราะห์ การแกปั้ญหาและการตดัสินใจ
บนพื้นฐานของขอ้มูลและขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นวทิยาศาสตร์และตามหลกัธรรม  

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกเก่ียวกบัการอนุรักษ์ ดูแลและพฒันาส่ิงแวดล้อม   
และตระหนกัถึงความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

4. เพื่อใหมี้ทกัษะการศึกษาคน้ควา้และเรียนรู้ดว้ยตนเองการเรียนรู้ตลอดชีวิตการคิดอยา่งมีเหตุผล 
รู้จกัวิเคราะห์และปัญหาต่าง ๆ ได ้ตลอดจนมีทกัษะดา้นภาษาและการใชส้ารสนเทศในการติดต่อ 
ส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นและด ารงชีวติในสังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. เพื่อให้มีเจตคติท่ีดีและซาบซ้ึงในคุณค่าของสัจธรรม  ความดี  ความงาม  และการด ารงตน      
ให้มีคุณค่าต่อสังคม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และความรับผิดชอบ         
มีความซาบซ้ึงในศิลปะและสุนทรียภาพ  ตระหนักในการปฏิบัติตนตามวิถี ชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย 

6. เพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกับการพฒันาคุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกายและ    
สุขภาพจิตใหด้ ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

 รายวชิาศึกษาทัว่ไปจดัเป็น   5  กลุ่มวชิา  โดยตอ้งจดัให้เรียนครบทุกกลุ่มวชิาตามขอ้ก าหนด ทั้งน้ี 
หน่วยกิตรวมของหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างหลกัสูตร ดงัน้ี 
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1.  กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร  ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี   ไม่นอ้ยกวา่      9    หน่วยกิต 
 1.1 กลุ่มท่ี 1 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี    ไม่เกิน   3   หน่วยกิต               

รหสัวชิา    ช่ือวิชา    น (ท-ป-อ)    สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ัว่ไป
ท่ี 
 1541001  ทกัษะการรับสารภาษาไทย  3 (2-2-5)  4 
 1541002  ทกัษะการส่งสารภาษาไทย  3 (2-2-5)  4 
 1541003  การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ 3 (2-2-5)  4 
 1541004  ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน 3 (2-2-5)  2 , 4 
 
 1.2 กลุ่มท่ี 2 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี    ไม่เกิน   6   หน่วยกิต  

รหสัวชิา    ช่ือวิชา    น (ท-ป-อ)    สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ัว่ไป
ท่ี 
 1551001  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 1  2 (2-0-4)  4 
 1551002  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2  2 (2-0-4)  4 
 1551003  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 1 2 (1-2-3)  4 
 1551004  ทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษ 2 2(1-2-3)  4 
 1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ  2 (1-2-3)  4 
  
2.  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  ใหเ้ลือกเรียนวชิาต่อไปน้ี    ไม่นอ้ยกวา่   8   หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มท่ี 1 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี    ไม่นอ้ยกวา่   2   หน่วยกิต   
รหสัวชิา    ช่ือวิชา    น (ท-ป-อ)    สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ัว่ไป

ท่ี 
 1511001  จริยธรรมกบัมนุษย ์   2 (2-0-4)  5 
 1511002   ความจริงของชีวิต   2 (2-0-4)  5           
 1521001   พุทธศาสน์    2 (2-0-4)   5 
 
 2.2 กลุ่มท่ี 2 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี    ไม่นอ้ยกวา่ 2 หน่วยกิต  

รหสัวชิา    ช่ือวิชา    น (ท-ป-อ)    สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ัว่ไป
ท่ี 

2011001  สุนทรียภาพทางทศันศิลป์  2 (2-0-4)  5 
2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2 (2-0-4)  5 



 37 
 

2061001  สังคีตนิยม    2 (2-0-4)  5 
 
 
 
2.3 กลุ่มท่ี 3 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี     ไม่นอ้ยกวา่   2   หน่วยกิต                

รหสัวชิา    ช่ือวิชา    น (ท-ป-อ)    สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ัว่ไป
ท่ี1001001  ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่  2 (2-0-4) 1 , 2 
1001002  การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล   2 (2-0-4) 2 , 4 
1001003  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน  2 (2-0-4) 1 , 4 
 

2.4 กลุ่มท่ี 4 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี     ไม่นอ้ยกวา่   2   หน่วยกิต                
รหสัวชิา    ช่ือวิชา    น (ท-ป-อ)    สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ัว่ไป
ท่ี1631001  สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้  2 (1-2-3) 4 
1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์ 2 (1-2-3) 4 
1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์             2 (1-2-3) 1 , 4 
1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน  2 (1-2-3) 4 
1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้   2 (1-2-3) 4 
 

3.  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวชิาต่อไปน้ี       ไม่นอ้ยกวา่    6  หน่วยกิต 
3.1 กลุ่มท่ี 1 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี    ไม่นอ้ยกวา่   2   หน่วยกิต                
รหสัวชิา    ช่ือวิชา    น (ท-ป-อ)    สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ัว่ไป
ท่ี2531001  วถีิไทย    2 (2-0-4)  1 , 5 
2531002  วถีิโลก    2 (2-0-4)  1 , 5 
2531003  ครอบครัวและสังคม   2 (2-0-4)   1 , 5 
2541001   มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม  2 (2-0-4)  1 , 3 
2561001   ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป  2 (2-0-4)  1 
 

 3.2 กลุ่มท่ี 2   ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี     ไม่นอ้ยกวา่   2   หน่วยกิต                
รหสัวชิา    ช่ือวิชา    น (ท-ป-อ)   สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ัว่ไปท่ี 
2501002   เศรษฐกิจพอเพียง   2 (2-0-4)  1 , 3 
2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา    2 (2-0-4)  1 
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2551001   การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย  2 (2-0-4)  1 
3541001   การเป็นผูป้ระกอบการ  2 (2-0-4)  1 , 4 
3591001   เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั  2 (2-0-4)  1 , 4 

 
 
4.  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี   ไม่นอ้ยกวา่   9   หน่วยกิต 
 4.1 กลุ่มท่ี 1 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี     ไม่เกิน  6   หน่วยกิต                                     

รหสัวชิา    ช่ือวิชา        น (ท-ป-อ)สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ัว่ไป
ท่ี 

4121001  เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน   3 (2-2-5)            4 
4121002  คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน         3 (2-2-5) 4 
4121003  การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย    3 (2-2-5) 4 
4121004  คอมพิวเตอร์และส่ือประสม                          3 (2-2-5) 4 
 

 4.2 กลุ่มท่ี 2 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี     ไม่เกิน   6   หน่วยกิต                                     
รหสัวชิา    ช่ือวิชา        น (ท-ป-อ)สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ัว่ไป

ท่ี 
4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน         2 (2-0-4)  2 
4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั        2 (1-2-3)  2 
4091003  คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ        2 (1-2-3)  2 
 

 4.3 กลุ่มท่ี 3 ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี     ไม่เกิน   6   หน่วยกิต                                       
รหสัวชิา    ช่ือวิชา        น (ท-ป-อ)สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ัว่ไป
ท่ี4001001  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒัน  2 (2-0-4)  2 , 3 
4001002  วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั         2 (2-0-4)  2 , 3 , 6 
4001003  การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ    2 (2-0-4)  2 , 3 
4001004  พืชพรรณเพื่อชีวิต                2 (2-0-4)  2  , 3 

 
5. กลุ่มวชิาพลศึกษาและนันทนาการ ให้เลือกเรียนวชิาต่อไปน้ี     ไม่นอ้ยกวา่   2  หน่วยกิต                   

รหสัวชิา    ช่ือวิชา          น (ท-ป-อ)   สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ัว่ไปท่ี 
1161001   กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ     2 (1-2-3)  6 
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1161002  การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ      2 (1-2-3)  6 
1161003  การลีลาศเพื่อสุขภาพ       2 (1-2-3)  6 
1161004  กีฬาศึกษา        2 (1-2-3)  6 

 
ค าอธิบายรายวชิา (หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป) 
 
รหสัวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1001001    ภาวะผูน้ าและการจดัการยคุใหม่ 2(2-0-4)
 Leadership  and  Modern  Management 
  ศึกษาความหมาย  ความส าคัญและคุณลักษณะของผูน้ าท่ีดีโดยทัว่ไป   ประเภทของผูน้ า      
ในอาชีพต่าง   ๆ     เทคนิคและวิธีการปรับปรุงภาวะผู ้น าและผู ้ตามและบทบาทหน้าท่ีผู ้ตามท่ี ดี             
มนุษยส์ัมพนัธ์และ การพฒันาทีมงาน  การพฒันาองคก์ร  กลยทุธ์ขององคก์ร ระบบและกระบวนการวางแผน   
 
1001002    การคิดวเิคราะห์ การคน้ควา้และการใชเ้หตุผล 2(2-0-4)  
   Research and Critical Thinking Skills 
 ศึกษารูปแบบและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนากระบวนการคิด         
การศึกษาคน้ควา้และการสะสมความรู้ เพื่อการคิดวิเคราะห์และการตดัสินใจ  หลกัการ องคป์ระกอบและ
เทคนิคในการพฒันาการคิดแบบวเิคราะห์และใชเ้หตุผล  การคิดอยา่งสร้างสรรค ์ การคิดแบบนิรนยั  การคิด
แบบอุปนยั  การคิดอยา่งมีวิจารณญาณการคิดแบบแกปั้ญหา  การใชภ้าษากบัการคิดและการเสนอความคิด  
การประยกุตใ์ชค้วามคิดในวชิาชีพ และชีวติประจ าวนั 
 
1001003   พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน 2(2-0-4)  
    Human  Behavior and  self  Development 
 ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสาเหตุปัจจยัแห่งพฤติกรรม การพฒันาตนเอง มนุษยสัมพนัธ์     
เพื่อการท างานร่วมกนัและการอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุข       
 
1511001    จริยธรรมกบัมนุษย ์    2(2-0-4)  
 Ethics and  Human  Being 
 ศึกษาและวิเคราะห์ความหมายของจริยธรรมและมนุษย ์ ความส าคญัของจริยธรรมต่อมนุษย ์ 
เกณฑ์ตดัสินทางจริยธรรม  หลกัจริยธรรมท่ีส าคญัทางปรัชญาและศาสนาส าหรับมนุษยก์ารประยุกตใ์ชห้ลกั
จริยธรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติส่วนบุคคลและสังคม            
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รหสัวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1511002 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
 Meaning of Life 
 ศึกษาความจริงของชีวิต  ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบนัและโลกยุค 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ใน         
การแกปั้ญหาและพฒันาปัญญา  ชีวิตและสังคม การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรมตามหลกัศาสนธรรมชีวิต
ท่ีมีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
 
1521001   พุทธศาสน์  2(2-0-4) 
 Buddhism 
 ศึกษาประวติั  องค์ประกอบต่าง ๆ และลกัษณะส าคญัของพระพุทธศาสนา  พระพุทธศาสนา
กบัสังคมไทย  หลกัธรรมส าคญัต่าง ๆ  ของพระพุทธศาสนา  เช่นหลกัเบญจขนัธ์  ไตรลกัษณ์  ปฏิจจสมุปบาท  
หลักกรรม อริยสัจ  ไตรสิกขา  เป็นต้น  หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนาเน้นการปฏิบติัใชีวิตประจ าวนั      
การรู้จกัตนเอง  การพฒันาคนและการพฒันาสังคม 
 
1541001   ทกัษะการรับสารภาษาไทย  3(2-2-5)        
 Thai  Information  Receptive  Skills 
 ศึกษาหลักการการฟัง  การอ่าน  จากส่ือและส่ิงพิมพ์ประเภทต่าง ๆ  การคิดวิเคราะห์            
การสังเคราะห์  การจบัประเด็น  และการสรุปสาระส าคญั   
       ฝึกปฏิบัติให้ครอบคลุมสารทุกประเภท  จากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลายและก าหนดให ้        
อ่านหนงัสือนอกเวลาประกอบ          
 
1541002   ทกัษะการส่งสารภาษาไทย  3(2-2-5)  
    Thai Information  Productive Skills 
 ศึกษารูปแบบ  และวิธีการส่งสารประเภทต่าง  ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  โดยน าเสนอ    
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยวาจาและลายลกัษณ์ 
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 ฝึกปฏิบติัการพดู-เขียนอธิบาย การพูด-เขียนเพื่อการประชาสัมพนัธ์ การเขียนรายงานทางวชิาการ 
ภาคนิพนธ์และการเขียนโครงการ         
 
 
 
รหสัวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1541003   การส่ือสารเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ 3(2-2-5) 
 Communication for Specific Purpose 
 ศึกษาหลกัการและวธีิการส่ือสารเพื่อใหบ้รรลุตามจุดประสงคเ์ฉพาะกิจ 
 ฝึกปฏิบติัการพดูและการเขียน และประเมินการพดูและการเขียน 
 
1541004   ภาษาและการส่ือสารเพื่อทอ้งถ่ิน 3(3-2-5) 
 Language and Local Communication 
 ศึกษาหลักการและบทบาทของการใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารเพื่อท้องถ่ิน  จากวรรณกรรม     
ทอ้งถ่ินประเภทต่าง ๆ  
 ฝึกการเก็บขอ้มูล  วเิคราะห์ขอ้มูลภาคสนาม  
 
1551001   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  1 2 (2-0-4)
 Communicative English  1  
 ศึกษาหลกัไวยากรณ์ภาษาองักฤษ  ศึกษาโครงสร้างของค าศพัท์  และประโยคในสถานการณ์
ต่างๆท่ีเคยไดเ้รียนมาแลว้  และฝึกทกัษะการส่ือสารเพื่อให้สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีความมัน่ใจ
ในการใชภ้าษาองักฤษในชีวติจริงมากข้ึน  
 
1551002   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  2 2(2-0-4)  
 Communicative English  2 
 ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  และฝึกทักษะการเรียนภาษาจากแหล่งการเรียน             
ท่ีหลากหลาย เช่น หนังสือพิมพ์  วารสาร  โทรทัศน์  และฝึกทกัษะการส่ือสาร น าเสนอขอ้มูลท่ีจ  าเป็น     
และใชไ้ดใ้นชีวติจริง   
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รหสัวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1551003   ทกัษะการฟัง - การพดูภาษาองักฤษ  1   2(1-2-3)  
 Listening - Speaking  1 
 ศึกษาหลกัการฟัง-พดูในสถานการณ์ต่าง ๆ  
 ฝึกทักษะการฟัง  ในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้จับใจความหลัก  รายละเอียดปลีกย่อย            
การจดบนัทึกยอ่ ฝึกทกัษะการพดู  การน าเสนอความเห็น  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการฟังเพื่อพฒันาทกัษะการส่ือสาร
ท่ีจ าเป็นรวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของเจา้ของภาษา      
 
1551004   ทกัษะการฟัง - การพดูภาษาองักฤษ  2     2(1-2-3)  
 Listening – Speaking  2 
 ฝึกทกัษะการฟัง- การพดูภาษาองักฤษแบบเขม้  เพื่อให้สามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
และเตรียมความพร้อมในการสอบวดัความรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึน   
 
1551005   ภาษาองักฤษปฏิบติัการ  2(1-2-3) 
 Operational English 
  ฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้ งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั          
ในงานอาชีพและในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น แนะน าการท างานของเคร่ืองมือ  ห้องปฏิบติัการ  แนะน าเก่ียวกบั
วฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี แนะน าสถานท่ีต่าง ๆ   
 ฝึกพูดในงานพิธีการ  น าเสนอความคิดและผลงาน การเขียนจดหมายสมคัรงานประวติัส่วนตวั  
เขียนหนงัสือราชการ       
 
1631001    สารสนเทศและการศึกษาคน้ควา้   2(1-2-3)  
 Information for Study Skill and Research 
 ศึกษาความหมาย   ความส าคญั  บทบาทของสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ 
ทรัพยากรสารสนเทศ  การจดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศอ้างอิง  เคร่ืองมือสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศ  การเขา้ถึงสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และการอา้งอิง     
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รหสัวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1631002   การศึกษาคน้ควา้และการเขียนบทนิพนธ์   2(1-2-3)  
 Study Research and Paper Report 
 ศึกษาความหมาย ความส าคญั ประเภทของบทนิพนธ์  ศึกษาคน้ควา้สารสนเทศ จากแหล่ง  
สารสนเทศประเภทต่าง ๆ  และการอา้งอิง การบนัทึกและเรียบเรียงสารสนเทศ การน าเสนอบทนิพนธ์ 
 
1631003   ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์     2(1-2-3)  
 Fundamentals  of  Information  Science 
 ศึกษาความส าคญัและขอบเขตของสารสนเทศศาสตร์  ความสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาอ่ืนคุณค่า
และความตอ้งการสารสนเทศในสังคมปัจจุบนั  ระบบสารสนเทศ  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการ
และรับบริการสารสนเทศ  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสารสนเทศ  
 
1631004   เทคโนโลยสีารสนเทศในส านกังาน    2(1-2-3)  
 Information Technology in Office 
  ศึกษาการจดัการและการด าเนินงานในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นองคก์รทัว่ ๆ ไป 
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานต่าง ๆ ในสถานบริการสารสนเทศ  อุปกรณ์ในการบันทึก               
และการสืบค้นข้อมูล  การสร้างและการออกแบบระบบสารสนเทศเบ้ืองต้น  ตลอดจนระบบเครือข่าย      
สารสนเทศ 
 
1631005   เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาคน้ควา้   2(1-2-3)  
 Information Technology in Research Studies 
    ศึกษาความหมาย  ความส าคญัของสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทรัพยากรสารสนเทศ  
แหล่งบริการสารสนเทศ  การสืบค้นสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  การใช้  OPAC ฐานข้อมูลและ          
บริการฐานขอ้มูล  บริการและการใช้อินเทอร์เน็ต การสืบคน้สารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
การสืบคน้สารสนเทศจาก CD-ROM 
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รหสัวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
2011001   สุนทรียภาพทางทศันศิลป์      2(2-0-4) 
 Aesthetics of  Visual  Art 
 ศึกษาความงามของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคง์านศิลปะ
พร้อมทั้ งขอบข่ายของศิลปะ  ความหมายของสุนทรียภาพและทัศนศิลป์  การรับรู้ทางการมองเห็น            
มิติในทศันศิลป์แขนง     จิตกรรม  ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม  ส่วนประกอบความงามทศันศิลป์การจดัภาพ
ของงานทศันศิลป์  ทฤษฎีการถ่ายทอดทางทศันศิลป์  สาเหตุการสร้างงานทศันศิลป์  อิทธิพลท่ีท าให้ทศันศิลป์
มีความแตกต่างกนั  โดยเฉพาะเก่ียวกบัรูปแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  ในงานทศันศิลป์
ตะวนัตกและประเทศไทย  คุณค่าของงานทศันศิลป์ดา้นความงามและเร่ืองราวโดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ 
ในหลกัการดูงานทศันศิลป์เบ้ืองตน้  และน าเขา้สู่ขั้นความซาบซ้ึง  ในการวจิารณ์ผลงานทศันศิลป์เพื่อน ามา
ซ่ึงประสบการณ์ของความซาบซ้ึง ทางสุนทรียภาพ      
 
2051001    สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 2(2-0-4)  
 Aesthetics of  Drama  
 ศึกษาและจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม  ความหมายของ  สุนทรียภาพทางศิลปะ    
การแสดง องคป์ระกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย  นาฏศิลป์สากล  ความส าคญัของ     การรับรู้   
ศาสตร์ต่าง ๆ  ของการเห็น  การไดย้นิ  การเคล่ือนไหว  ศิลปะการแสดง       
 
2061001    สังคีตนิยม  2(2-0-4)  
 Music Appreciation 
 ศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานของดนตรี  การผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวนัตก  คีตลกัษณ์       
ท่ีพบเห็นทัว่ไป  คีตกวท่ีีส าคญัและคีตวรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งบางบท  ประวติัดนตรีท่ีควรทราบ 
 
2501002   เศรษฐกิจพอเพียง  2(2-0-4 )  
  Sufficiency Economy 
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 ศึกษาความหมาย  แนวคิดทฤษฎี  เศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่  โครงการอนัเน่ืองมาจาก  
พระราชด าริ  โครงการตามพระราชประสงค์  โครงการหลวง  การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัตนเองและ 
ชุมชน  ศึกษากรณีตวัอยา่งในชุมชน             
 
 
 
รหสัวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
2521001   ทอ้งถ่ินศึกษา    2(2-0-4)  
 Local Study 
 ศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและวาทกรรมการศึกษาท้องถ่ิน  ความส าคญัและความสัมพนัธ์ของ
การศึกษาทอ้งถ่ินกบัโลกาภิวตัน์ ศึกษาทอ้งถ่ินในมิติทางสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ ความเป็นชุมชน     
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมวฒันธรรมในลกัษณะสหวิทยาการโดยเน้นการศึกษาชุมชนทอ้งถ่ิน
ดา้นพฒันาการ สภาพปัจจุบนั ปัญหาและแนวทางแกไ้ขและทิศทางในการพฒันาในอนาคต            
 
2531001    วถีิไทย  2(2-0-4)  
 Thai Living 
 ศึกษาประเทศไทยด้านกายภาพ  โครงสร้าง  วิวฒันาการและพัฒนาการด้านสังคมและ       
วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพปัญหาและแนวทางขจดัปัญหาสังคมไทย โดยศึกษา  
การพฒันาโครงการ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาชาวบา้นและทอ้งถ่ิน    
             
2531002   วถีิโลก  2(2-0-4 ) 
 Global Living 
 ศึกษาโลกทั้งทางกายภาพและชีวภาพ ระบบความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม     
ซ่ึงเป็นปัจจยัของวิวฒันาการของสังคม  ระบบเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง  การจดัระเบียบโลก     
ในด้านสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครอง  ตลอดจนการพฒันาสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง      
การปกครองของสังคมโลก                 
 
2531003   ครอบครัวและสังคม  2(2-0-4 )  
 Family and Society 
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 ศึกษาความหมาย  ความส าคญั  บทบาทหน้าท่ี  ลกัษณะของครอบครัว  จิตวิทยาครอบครัว  
คุณธรรม  จริยธรรมในครอบครัว  ปัจจยัในการด ารงอยูข่องครอบครัว  ปัญหาครอบครัว และแนวทางแกไ้ข  
อิทธิพลของครอบครัวต่อสังคม   
 
 
 
 
รหสัวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
2541001    มนุษย ์ ชุมชนและส่ิงแวดลอ้ม     2(2-0-4)  
    Human being, Community and Environment 
 ศึกษาระบบนิเวศ  ส่ิงแวดล้อม  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม  ผลกระทบ          
ท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษยต่์อส่ิงแวดลอ้ม  ดา้นเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  แนวทางในการแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในมิติทางสังคม  การจัดการส่ิงแวดล้อมโดยชุมชน  ภูมิปัญญาด้านส่ิงแวดล้อมตลอดทั้ ง         
แนวทางการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยใชชุ้มชนทอ้งถ่ินเป็นฐานในการเรียนรู้               

 
2551001    การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย   2(2-0-4)  
 Thai  Local  Government 
 ศึกษาโครงสร้าง  อ านาจหน้าท่ีและการปกครองของไทย  แนวคิด ทฤษฎีการเมือง              
และการปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ี เป็นรากฐานการปกครองและการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย            
ประวัติพัฒนาการการปกครองส่วนท้องถ่ินไทยและกฎหมายท่ี เก่ียวข้องกับการปกครองท้องถ่ิน            
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกบัประชาชน  สถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโน้มของ  
การปกครองทอ้งถ่ินไทย คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัปกครองทอ้งถ่ินไทย  
 
2561001    ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักฎหมายทัว่ไป     2(2-0-4)  
 Introduction to Law 
 ศึกษากฎหมายพื้นฐานทัว่ไป  ทั้ งกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน ท่ีมาของกฎหมาย 
ลักษณะและชนิดต่าง ๆ   ของกฎหมาย ล าดับชั้ นของกฎหมายและความรู้เก่ียวกับกฎหมายแพ่ง          
กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืน ๆ  ท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั        
 
3541001    การเป็นผูป้ระกอบการ  2(2-0-4)  
                  Entrepreneur 
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 ศึกษาองคป์ระกอบ และเทคนิคในการเป็นผูป้ระกอบการ ไดแ้ก่ การจดัการ  การบญัชี  การเงิน  
การบริหารบุคลากร  การบริหารส านกังาน  การตลาด  ส่วนประสมทางการตลาด  การวิเคราะห์และเลือก  
ตลาดเป้าหมาย  ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลทางการตลาด ตลอดจนการหาวธีิการควบคุมทางการตลาด  ในฐานะ
ท่ีเป็นผูป้ระกอบการท่ี  ยดึหลกัธรรมาภิบาลและจริยธรรม  การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผูป้ระกอบการ  
 
 
รหสัวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
3591001    เศรษฐกิจในชีวติประจ าวนั  2(2-0-4)  
 Economy in Everyday Life 
 ศึกษาหลักการเบ้ืองต้นทางเศรษฐศาสตร์เพื่ อเป็นพื้นฐานส าหรับการท าความเข้าใจ        
ปรากฏการณ์ทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ าวนั  การท างานของกลไกราคาและการก าหนดราคา
สินค้าในตลาด  เงินตราและสถาบันการเงิน  รูปแบบการใช้จ่ายของประชาชนและผลกระทบต่อ           
ระบบเศรษฐกิจการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพของประชาชน ในกรอบของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 
4001001    วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อการพฒันา  2(2-0-4)  
 Science and Technology for Development  
 ศึกษาความหมายและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ความหมายของเทคโนโลยี ภู มิ ปัญญา             
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทอ้งถ่ินและของไทย ความก้าวหน้าทางวิทยาการ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของไทยและนานาประเทศ ความส าคญัและบทบาททางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
พฒันาทอ้งถ่ิน สังคมและประเทศไทยบนพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจพอเพียง         
 
4001002    วทิยาศาสตร์เพื่อชีวติประจ าวนั 2(2-0-4)      
 (Science for Everyday Life)       
 ศึกษาเก่ียวกบัสารเคมีในชีวติประจ าวนั สมุนไพร ความรู้พื้นฐานทางพนัธุศาสตร์ พลงังานท่ีใช้
ในชีวติประจ าวนั เทคโนโลยกีารส่ือสาร และผลกระทบของวทิยาศาสตร์ท่ีมีต่อชีวิตประจ าวนั 
 
4001003    การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 2(2-0-4)     
 (Conservations of Environments and Natural Resources)    
 ศึกษาความหมายการจ าแนกประเภท  และความส าคญัทางส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ   
ผลกระทบของส่ิงแวดล้อมต่อสังคม  ศึกษาสถานการณ์   ส่ิงแวดล้อมในท้องถ่ินระดับชาติและโลก        
สถานภาพส่ิงแวดลอ้ม  ในอดีต  ปัจจุบนั  และอนาคต องคร์วมของส่ิงแวดลอ้มการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
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อยา่งย ัง่ยนื การอนุรักษท์รัพยากรอยา่งผสมผสาน ตวัอยา่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีประสพความส าเร็จ 
โครงการในพระราชด าริ  ทิศทางแนวโนม้ในการ อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาของ
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ           
 
 
 
รหสัวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
4001004    พืชพรรณเพื่อชีวิต  2(2-0-4)     
 (Plants for Life) 
 ศึกษาความส าคญัและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ  ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในการใช้  ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์  พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  การอนุรักษแ์ละการพฒันาพืชพรรณ         
 
1161001    กีฬาและนนัทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ 2(1-2-3)  
 (Sports  and  Recreation for Well-Being) 
 ศึกษาความส าคญัและความจ าเป็นของการเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ       
ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  คุณค่าของกิจกรรมกีฬา               
และนนัทนาการต่อร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  การประเมินสุขภาพของตนเอง  การเลือกรูปแบบ
ของกิจกรรม กีฬาและนนัทนาการ 
  ฝึกทกัษะเบ้ืองตน้ในการเล่นกีฬา  การจดักิจกรรมทางนนัทนาการ           
 
1161002    การออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ 2(1-2-3)  
 Exercise for Health 
 ศึกษาความหมาย  ขอบข่าย  จุดมุ่งหมาย  และคุณประโยชน์ของการออกก าลงักาย  หลกัการ
และขั้นตอนของการออกก าลงักายเพื่อสุขภาพ  การออกก าลงักายเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายดา้นต่าง ๆ 
การเลือกกิจกรรมการออกก าลงักายใหส้อดคลอ้งกบัเพศและวยั  การประเมินผลการออกก าลงักาย  
 ฝึกการออกก าลังกายอย่างถูกวิ ธี   ก ารใช้ อุปกรณ์ และเค ร่ืองมือการออกก าลังกาย                    
การฝึกการออก ก าลงักายในสถานบริการการออกก าลงักาย  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  
 
1161003    การลีลาศเพื่อสุขภาพ  2(1-2-3)  
     Dance for Health 
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 ศึกษาประวติัของลีลาศ  ประเภทของจงัหวะในการลีลาศ  มารยาทในการเข้าสังคมและ       
การลีลาศ  คุณค่าของการลีลาศท่ีมีต่อร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์   และสังคม  ความสัมพนัธ์ของ   
การลีลาศท่ีมีต่อสุขภาพ  และการส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
 ฝึกทกัษะการลีลาศ  การรู้จงัหวะดนตรี  การควบคุมร่างกาย  และการเคล่ือนไหวอย่างสมดุล   
การจบัคู่ การน า การพา ลวดลายในการลีลาศ และการจดังานลีลาศ          
 
รหสัวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
1161004    กีฬาศึกษา  2(1-2-3)  
   Sports Education 
 ศึกษาความเป็นมากีฬา  คุณค่าของการกีฬาต่อการพฒันาร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม   
บทบาทของการกีฬาต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  การป้องกันการบาดเจ็บจากการกีฬาและ          
การปฐมพยาบาล  เลือกศึกษากีฬาหน่ึงประเภทตามความเหมาะสม ระเบียบและกติกาการแข่งขนั 
 ฝึกทกัษะและเทคนิคการเล่นกีฬาตามความสนใน  การจดัการแข่งขนั         
 
4091001    คณิตศาสตร์พื้นฐาน  2(2-0-4)      
 Fundamental Mathematics 
  ศึกษาธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  การใหเ้หตุผล เซต  ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั  
ระบบเลขฐานจ านวนจริง                
 
4091002     คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 2(1-2-3)      
 Mathematics in Everyday Life 
 ศึกษาการเช่าซ้ือ  ค่านายหน้า  การจ านอง  การจ าน าและการขายฝาก  ดอกเบ้ีย  หุ้นและดชันี
ราคาภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ภาษีอากรธุรกิจ  การค านวณหาพื้นท่ีและปริมาตรในการซ้ือขาย   
 ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปช่วยในการค านวณ  
 
4091003     คณิตศาสตร์กบัการตดัสินใจ  2(1-2-3)
 Mathematics and  Decision Making 
 ศึกษาระเบียบวธีิทางสถิติ การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง  การวดัการกระจาย  ความน่าจะ เป็น
และทฤษฎีการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 
  ฝึกปฏิบติัการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางดา้นสถิติและการตดัสินใจ          
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4121001   เทคโนโลยสีารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน         3(2-2-5) 
    Introduction to Information Technology and Computer 

    ศึกษาความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ การส่ือสารข้อมูล และ          
ระบบเครือข่ายเบ้ืองตน้ การใชง้านระบบปฏิบติัการ อินเทอร์เน็ต และโปรแกรมประมวลผลค า 
  ฝึกปฏิบติัการใช้โปรแกรมระบบปฏิบติัการ  โปรแกรมประมวลผลค าและโปรแกรมส าหรับ
การใชง้านอินเทอร์เน็ต         
รหสัวชิา      ช่ือและค าอธิบายรายวชิา  น(ท-ป-อ) 
4121002    คอมพิวเตอร์และการประยกุตใ์ชง้าน 3(2-2-5)   
 Computer and Application 
 ศึกษาเก่ียวกบัการใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมใช้งานในปัจจุบนั 
เพื่อน าไปประยกุตใ์ชง้าน 
 ฝึกปฏิบติัการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน าไปประยกุตใ์ชง้าน    
  
4121003     การพฒันาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย 3(2-2-5)    
 Development Information System On Network 
 ศึกษาเคร่ืองมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต      
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปท่ีนิยมในปัจจุบนัและน าไปประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์ร   
  ฝึกปฏิบติัการสร้างและออกแบบเวบ็เพจ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป       
 
4121004     คอมพิวเตอร์และส่ือประสม  3(2-2-5)       
 Computer and Multimedia  
 ศึกษาความส าคญัของระบบส่ือประสม การใช้งานคอมพิวเตอร์ทางดา้นส่ือประสม  อุปกรณ์  
ระบบและวธีิการทางส่ือประสม  โดยใชโ้ปรแกรมดา้นกราฟิก เช่น  การตกแต่งภาพ การท าภาพเคล่ือนไหว 
โปรแกรมจดัท าวดิีทศัน์ และสามารถน าผลงานไปใชป้ระกอบกบัระบบงานขององคก์ร  
  ฝึกปฏิบติัการสร้างส่ือประสม  ประกอบการใชง้าน              
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ภาคผนวก  ข 
ตารางความสอดคล้อง 

ของรายวชิาเฉพาะกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัสูตรเทคโนโลยีโยธา 
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คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

พุทธศักราช  2549 
 

ปรัชญาของหลกัสูตร 
ผลิตบณัฑิตให้เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทกัษะทางเทคโนโลยีโยธาและน ามา

ประยุกตใ์ช้ สร้างนวตักรรมและอาชีพ  มีทกัษะดา้นการบริหารจดัการ และน ามาพฒันางานทอ้งถ่ิน ชุมชน  
ประพฤติตนยดึมัน่ในคุณธรรม  จริยธรรม และความดีงามของสังคม 

 
วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1. เพื่อให้บณัฑิตมีความรู้ความสามารถดา้นเทคโนโลยโียธา ให้สอดคลอ้งกบั         ความตอ้งการ
ของตลาดแรงงานทอ้งถ่ิน  ของภูมิภาคและของชาติ 

2. เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาและ             
การตดัสินใจ ทางดา้นเทคโนโลยโียธา 

3. เพื่อให้บณัฑิตมีทกัษะในการคน้ควา้และฝึกฝีมือทางดา้นเทคโนโลยีโยธา พร้อมทั้งรู้จกัวิเคราะห์ 
และแกปั้ญหาต่างๆได ้

4. เพื่อให้เกิดการวิจยัและพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีโยธา การประยุกต์ใช ้ตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานและทอ้งถ่ิน  ของภูมิภาคและของชาติ 

5. เพื่อให้บัณฑิตมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีวินัยในการท างาน ตลอดจนมีความรับผิดชอบ             
ต่อหนา้ท่ีและสังคม 
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ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้อง  ของรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
สอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ที่ หมายเหตุ 

1 2 3 4 5 
5501101
  วสัดุศาสตร์   

 

     
5501601 คณิตศาสตร์วศิวกรรม        
5502701 การวจิยัการด าเนินงานเบ้ืองตน้        
5503102 ภาษาองักฤษในงานอุตสาหกรรม        
5503704 จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์ร        
5561103  เคร่ืองมือเคร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง        
5561201 การออกแบบสถาปัตยเ์บ้ืองตน้        
5561401  เทคนิคก่อสร้าง        
5561601  ทฤษฎีโครงสร้าง        
5561602  กลศาสตร์วศิวกรรม        
5561701  เทคโนโลยคีอนกรีต        
5561702  ปฏิบติัการเทคโนโลยคีอนกรีต        
5562101 รายการก่อสร้าง สัญญา และการประมาณราคา        
5562102 กฎหมายส าหรับงานก่อสร้าง        
5562104  การจดัและการบริหารงานก่อสร้าง        
5562106  วศิวกรรมความปลอดภยั        
5562201 เขียนแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1        
5562402  ปฏิบติังานก่อสร้าง        
5562501  งานประปาและสุขภณัฑ ์         
5562601 ปฐพีกลศาสตร์        
5562602 ปฏิบติัการปฐพีกลศาสตร์        
5562603 วศิวกรรมการส ารวจ 1        
5562604 วเิคราะห์โครงสร้าง        
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5562702  อุปกรณ์อาคาร        
5563201 การออกแบบผงัเมือง        
5563202 เขียนแบบก่อสร้างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2        
5563407 เทคโนโลยกีารทดสอบวสัดุ       
5563502  ระบบท่อและสุขภณัฑ ์       
5563601 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก       
5563602  การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละเหล็ก       
5563603 การออกแบบงานวศิวกรรมโยธาดว้ยคอมพิวเตอร์       

 รวม 
2
8 

2
2 

2
0 

2
1 

3
1 

 

ตารางเปรียบเทียบความสอดคล้อง ของรายวชิาหมวดวชิาเฉพาะกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  
(ต่อ)  

รหัสวชิา ช่ือวชิา 
สอดคล้องกบั
วตัถุประสงค์ที่ 

หมายเหตุ 

1 2 3 4 5  
5563604 วศิวกรรมการส ารวจ 2       
5563605  การประยกุตค์อมพิวเตอร์ในงานวศิวกรรมโยธา       
5563607 วศิวกรรมชลศาสตร์       
5564101 การตรวจงานก่อสร้าง       
5564102  เทคโนโลยเีคร่ืองจกัรกลงานก่อสร้าง       
5564610 วศิวกรรมขนส่ง       
5564613  วศิวกรรมการทาง       
5564617  การออกแบบผวิจราจร       
5564619  วศิวกรรมฐานราก       
5564708  การออกแบบระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร       
5564901  งานคน้ควา้พิเศษเทคโนโลยีก่อสร้าง       
5564902  วศิวกรรมกบันโยบายสาธารณะ       
5564903  สัมมนาดา้นวศิวกรรมโยธา       
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 รวม 
1
3 

8 5 
1
2 

1
3 

 

 รวมทั้งส้ิน 
4
1 

3
0 

2
5 

3
3 

4
3 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

- พระราชกฤษฎกีา 
- ประกาศกระทรวงศึกษา เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
- ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลกัสูตร 
- แนวปฏิบัติในการน าเสนอหลักสูตร 
- แผนปฏิบัติงาน / โครงการพัฒนาหลกัสูตร 
- รายงานการวจัิย 
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- ข้ันตอนการพฒันาหลกัสูตร 
- ระบบรหัสวชิาและกลุ่มสาขาวชิา 

 
 
 


