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กอใหเกิดปญญา เพ่ือพัฒนาสังคมใหอยูรวมกันอยางสันติและมีดุลยภาพ  สืบสานและสรางเสริมภูมิ

ปญญา  ใหเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ การเมือง  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โดยยึดหลักความรูคูคุณธรรม และหลักในการใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน ตลอดจน การ

ขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เพื่อใชในการศึกษา

ของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ไดจัดทําขึ้น

เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 2548 อีกทั้งเปนหลักสูตรที่

มุงสงเสริมใหมีการพัฒนาทางดานอาชีพในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

ตลอดจนยกระดับการศึกษาของประชาชนที่จบการศึกษาในระดับระดับอุดมศึกษาและเพ่ิมโอกาส

ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นไป 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
   ชื่อย่อ :  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 
   ชื่อย่อ :  B.Eng. (Civil Engineering) 
 
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
  ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลักสูตรปริญญาตรี  4 ปี 

5.2 ประเภทของหลักสูตร   
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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  5.3 ภาษาที่ใช้  
  จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย  
    
 5.4 การรับเข้าศึกษา 
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศท่ีสามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน และ
เข้าใจภาษาไทยอย่างดี 
 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตร:  ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561  
6.3 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการมหาวิทยาลัย พิจารณา

หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2561วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 
6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 1/2561เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.

2561 
6.5 องค์กรวิชาชีพ - รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ -  

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553  ในปี พ.ศ. 2563 
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบอาชีพไดหลังสําเร็จการศึกษา    

 ผูสําเร็จการศึกษาสามารถที่จะประกอบอาชีพ วิศวกรโยธา วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรโครงการ 

วิศวกรออกแบบ ผูรับเหมางานกอสราง ครู อาจารย นักวิจัยและพัฒนา 
 

9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

 ลําดับที ่ เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนงทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 

สถาบัน : ปที่สําเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

1 3-9699-00014-47-9 

นายซุลกีฟลี มามะ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: โยธา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: 2551 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมขนสง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: 2542 

ประธานหลักสูตร 

2 3-9411-00025-92-4 

นายอาบีเด็ง  ฮาวา 

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: 2557 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: 2551 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร: 2548 

 

3 1-9498-00051-81-3 

นายอิมรอน หะยียูโซะ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: 2555 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: 2552 

 

4 1-9698-00125-57-4 

นางสาววนัชพร แมงสาโมง 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร: 2560 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร: 2557 

 

5 1-9699-00102-60-6 

นายฮาซัน คอแดะ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: เทคโนโลยีธรณ ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: 2557 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีธรณ ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: 2554 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 

 

 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตรขึ้นอยูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ที่กลาวถึง

แนวทางการพัฒนาในดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดย พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหทั่วถึง และเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ในลักษณะของความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน โดยใชการพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตร

และนักวิจัยใหเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และใหความสําคัญกับการสงเสริมการผลิตและ

พัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขาวิทยาศาสตรและวิศวกรรม ซึ่งจากแนวทางในการพัฒนาดังกลาวจะเห็น

ไดวา วิศวกรรมศาสตร เปนองคความรูท่ีเปนรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

 11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตรได

คํานึงถึงการ เปลี่ยนแปลงดานสังคม ซึ่งปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสูสังคม

ผูสูงอายุ ซึ่งเปนท้ังโอกาส และภัยคกุคามตอประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้น

ในการขยายตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพ และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถิ่นและ

แพทยพื้นบาน สถานที่ทองเท่ียวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุ จึงนับเปนโอกาสในการนํา

เทคโนโลยีมาสนับสนุนการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นของไทยและนํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะเปน

สินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได แตในอีกดานก็จะเปนภัยคุกคามในเรื่องการ

เคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสูประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกวา ตลอดจนปญหาการกอการ

ราย และการคายาเสพยติดในหลากหลายรูปแบบ จึงจําเปนตองใหความรู ทักษะและจริยธรรมที่

ถูกตองแกกลุมวัยกําลังศึกษา  

  วิศวกรรมโยธาเปนกลไกดานหนึ่งของการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอน ที่ตองใช 

“ความรอบรู” ในการพัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ และเปนไปตามลําดับข้ันตอน สอดคลอง

กับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการ

ปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวท่ีดีใหพรอมเผชิญการ

เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
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12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 
 

 12.1 การพฒันาหลักสูตร 

  ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใน

เชิงรุก ท่ีมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี และรองรับการแขงขัน

ทางธุรกิจ โดยอุตสาหกรรมในประเทศตองปรับเปลี่ยนจากการรับจางผลิตตามแบบ มามุงเนนเรื่อง

การออกแบบและสรางตราสินคาของตนเอง รวมท้ังตองมุงสรางนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ

พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีศักยภาพ เพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขัน และ

สงเสริมใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดยในการผลิตบุคลากรทางวิศวกรรมโยธา จําเปนตอง

มีความพรอมที่จะเรียนรูและสามารถปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขา

กับลักษณะงานทั้งดานวิชาการ และวิชาชีพ 

 

 12.2 ความเกี่ยวของกับพนัธกิจของสถาบัน  

 การผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรมศาสตรนี้ สอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการ

ผลิตบัณฑิต งานวิจัยและบริการชุมชน เพ่ือการพัฒนาคน ชุมชน สังคมของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

 

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

            กลุมวิชาภาษา                                 รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร 

            กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    รับผิดชอบโดยคณะศิลปศาสตร 

           กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร      รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

    13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  

           กลุมวิชาเฉพาะพื้นฐานทางดานวิศวกรรม รับผิดชอบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร 

 

          13.3 การบริหารจัดการ   

          อาจารยประจําหลักสูตรทําหนาที่ประสานงานกับ ฝายวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร โดย

ฝายวิชาการคณะ ดําเนินการประสานงานกับ สาขาวิชา/คณะ อ่ืนที่เก่ียวของ 
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14. แผนพัฒนาบุคลากรสายสอนและวิจัย 

แผนพัฒนาสมรรถนะ 

สมรรถนะที่
ตองพัฒนา 

วัตถุประสงค ประเด็นที่ตอง
พัฒนา 

วิธีการพัฒนา 

แหลงในการ
พัฒนา 

ระยะเวลา งบประมาณ 
(บาท) 

การนําเสนอ
ผลงานที่
ประชุม
วิชาการ

ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
(อยางนอย
ทานละ 1 
บทความ

วิชาการ / 1ป) 

- เพ่ือเผยแผ
ความรูและ
แลกเปลี่ยน
งานวิจัยท่ี
เก่ียวของ 
- เพ่ือฝก
ทักษะทาง
ภาษาอยาง
ตอเนื่อง 

ทักษะทาง
ภาษา 

ผลงานทาง
วิชาการ 

งานประชุม
วิชาการ

ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

ตามกําหนด
ของงาน
ประชุม 

ทุนวิจัย 

คุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 
(พิจารณาทุก 
2ป / 1 ทาน) 

พัฒนา
หลักสูตร 

ปรับคุณวุฒิ
อาจารยสู

ปริญญาเอก 
 

มหาวิทยาลัย
ในประเทศ

หรือ
ตางประเทศ
โดยในเกณฑ
ของ สกอ. 

ตาม
ขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัย

ฝายผลิต 

ทุนปริญญา
เอก 

อบรม
เทคโนโลยีที่
เก่ียวของกับ

วิศวกรรมโยธา 
(อยางนอย 1 
ทาน / 1เรื่อง 

/ 1ป) 

เพ่ือศึกษา
เทคโนโลยีใหมี
ความเปน
ปจจุบันกาว
ทันตอความ
เปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัย 

เทคโนโลย ี หนวยงาน
ราชการหรือ
บริษัทเอกชน
ที่จัดการอบรม 

ตามกําหนด
งานการอบรม 

ทุนคณะ 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ความสําคัญ ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1.1 ความสําคัญของหลักสูตร  

 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย ในการ

เพ่ิมศักยภาพในการดําเนินงานในดานการพัฒนากําลังคนใหมีความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและ

วิศวกรรมศาสตร เพ่ือใหเพียงพอตอการรองรับการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต นอกจากในการ

พัฒนากําลังคนแลวคณะวิศวกรรมศาสตรไดมีการพัฒนาดานตางๆ ที่พึงมีตอประเทศชาติ จึงได

กําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา และวัตถุประสงคขึ้นเพื่อให เปนทิศทางในการบริหารจัดการคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

 ท้ังนี้หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร เปนหลักสูตรที่พัฒนาบุคลากรทางดานวิศวกรรมซึ่งเปน

ศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาประเทศดังเหตุผลขางตน โดยประกอบดวยสาขาวิชาตางๆ และมีการนํา

ความรูทางดานวิทยาศาสตรมาประยุกตใช 
 

1.2 ปรัชญาของหลักสูตร  

 ปรัชญาของหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ไดกําหนดไวดังนี้ ผลิตวิศวกรทางดานวิศวกรรม

โยธาที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรูความสามารถในทางทฤษฎีและการปฏิบัติงานไดจริงในดาน

วิศวกรรมโยธาที่เปลี่ยนแปลงและกาวหนาอยูตลอดเวลา มีความคิดริเริ่ม คิดเปนทําเปน สามารถ

บูรณาการความรูที่ ไดเรียนมาใชประโยชน เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศชาติ มีความ

รับผิดชอบตอสังคม และมีจรรยาบรรณในสายวิชาชีพ 
 

 1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

 วัตถุประสงคของหลักสูตร เปนหลักสูตรที่มุงสงเสริมใหมีการพัฒนาทางดานอาชีพใน

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนยกระดับการศึกษาของประชาชน ที่

สําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเทาไดมีโอกาสศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงคของหลักสูตร ดงันี้ 

  1.3.1 ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรโยธาที่มีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งตอตนเองและสังคม 

และตระหนักถึงจรรยาบรรณในสายวิชาชีพ 

  1.3.2 ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรโยธาที่มีความรู ความเขาใจ องคความรูทางดาน

เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและองคความรูพ้ืนฐาน และมีทักษะในทางดานวิศวกรรม   

1.3.3 ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรโยธาที่มีความสามารถคิด วิเคราะหและสังเคราะห 

แสวงหาองคความรู รวมกับชุมชน ในการแกปญหาทางดานวิศวกรรมโยธาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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  1.3.4 ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรโยธาที่สามารถนําความรูจากการศึกษา ประยุกตใชใน

การดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

  1.3.5 ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรโยธาที่มีความสามารถประยุกตใช เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม 
1.3.6 ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรโยธาที่มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใช 

ภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิคในการติดตอสื่อสาร ไดอยางเหมาะสม 
 

1.4 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

  1.4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ และทําหนาที่เปนพลเมือง

ดีรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และตอสังคม และปฏิบัติตนภายใตจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมโยธา

ดวยความซื่อสัตยสุจริต และเสียสละ 

    1.4.2 มีความรูในศาสตรที่เก่ียวของทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถประยุกตใช

ศาสตรดังกลาวอยางเหมาะสมเพ่ือการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา และการศึกษาตอในระดับสูง

ขึ้นไปได 

1.4.3 มีความใฝรู ในองคความรูและเทคโนโลยีในงานวิศวกรรมโยธาที่มีการ

เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนาองคความรูที่ตนมีอยูใหสูงข้ึนไป เพ่ือพัฒนาตนเอง 

พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

1.4.4 คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาได

อยางเหมาะสม 

1.4.5 มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน มีทักษะในดาน

การทํางานเปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานไดอยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติท่ีดีใน

การทํางาน 

1.4.6 มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และ

ศัพททางเทคนิคดานวิศวกรรมโยธาในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปน

อยางด ี
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  

2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ 2.3 หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยโดย

อาจารยและนักศึกษา สามารถกาวทัน

หรือเปนผูนําในการสรางองคความรู

ใหมๆ  

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย    

โดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร

ทุก ๆ 5 ป 

2. สงเสริมใหอาจารยใฝหาความ

1. จํานวนรายชื่อ อาจารย 

พรอมประวัติประสบการณ 

ผลงานทางวิชาการ การพัฒนา

และฝกอบรม 
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เชี่ยวชาญ และความกาวหนาใน

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือ

สาขาอ่ืนๆที่เก่ียวของสนับสนุนให 

อาจารยไปหาประสบการณทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ 

3. จัดประชุมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ แนวความคิด ในการ

พัฒนาหลักสูตรระหวางอาจารย

ประจําหลักสูตรในแตละหลักสูตร 

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝรู มี

แนวทางการเรียนท่ีสรางทั้งองคความรู

ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพที่

ทันสมัย 

1. จัดการเรียนการสอนใหมีทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเนน

การเรียนรูที่มีผูเรียนเปนศูนยกลาง

หรือผูเรียนเปนแกน เพ่ือใหนักศึกษา

มีทักษะรูจักคิด วิเคราะหและ

แกปญหาไดดวยตนเอง 

2. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู   

หรือผูชวยสอน เพื่อกระตุนให

นักศึกษาเกิดความใฝรูตลอดเวลา 

1. จํานวนวิชาที่มีการจัดการ     

เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน     

ศูนยกลาง หรือมีผูเรียนเปน

แกน 

2. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุน

การเรียนรู และบันทึกกิจกรรม

ในการสนับสนุนการเรียนรู 

3. ผลการประเมินการเรียน

การสอนของอาจารยและการ

สนับสนุนการเรียนรูโดย

นักศึกษา 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรให

มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑ

ของ สกอ. และสภาวิศวกร 

1. จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ 

มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีของ

สกอ. และมาตรฐานวิชาชีพ    

วิศวกรตามเกณฑของสภาวิศวกร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย    

โดยมีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร

ทุก ๆ 5 ป 

1. หลักสูตรเปนไปตามมาตร    

ฐานของ สกอ. และเกณฑของ

สภาวิศวกร  

4. รับฟงขอคิดเห็นจากสวนผูใช

บัณฑิตเพ่ือใชในการพัฒนาหลักสูตร 

1. จัดสํารวจความคิดเห็นของผูใช

บัณฑิต 

1. สรุปผลการสํารวจความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิต 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน  

ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  
2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ.๒๕๕๗ (ภาคผนวก ก) 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน 1 ภาคการศึกษา ภาคละไม่น้อยกว่า 8 
สัปดาห์   
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ก) 
  
2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    
   จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ภาคต้น สิงหาคม – ธันวาคม 
  ภาคปลาย มกราคม – พฤษภาคม 
  ภาคฤดูร้อน มิถุนายน – กรกฎาคม  
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
   2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทย์ -คณิต หรือ
เทียบเท่าโดยความเห็นชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 2.2.2 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มวิชาการก่อสร้าง (สาขาวิชา
โยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างส ารวจ ) หรือเทียบเท่า โดยความเห็นชอบของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
 2.2.3 มีคุณสมบัติอ่ืนๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยและข้อบังคับการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2557(ภาคผนวก ก) 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 ความรู้และความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
  2.3.2 ทักษะทางวิศวกรรม 
  2.3.3 ทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษ 
  2.3.4 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ามาเป็น
ระดับอุดมศึกษา   
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
  2.4.1 จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาความรู้และความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิศวกรรม และภาษาอังกฤษ  
  2.4.2 จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแล
นักศึกษา 
  2.4.3 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเปูาหมายชีวิต เทคนิคการ
เรียนในสถาบันอุดมศึกษา และการแบ่งเวลา  
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี:ภาคปกติ ปีละ 60 คน 
 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60 60 
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60 60 
ชั้นปีที่ 4 - - - 60 60 

รวมจ านวนนักศึกษา 60 120 180 240 240 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 

   
  2.6 งบประมาณตามแผน   
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียด
รายรับ 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ค่าบ ารุง
การศึกษา 

120,000 240,000 360,000 480,000 600,000 

ค่าลงทะเบียน 567,000 1,134,000 1,701,000 2,268,000 2,835,000 
รวมรายรับ 687,000 1,374,000 2,061,000 2,748,000 3,435,000 

   
 
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
หมวดเงิน 
 

ปีงบประมาณ 
2561 2562 2563 2564 2565 

ก .งบด าเนินการ      
1. ค่าใช้จ่าย
บุคลากร 

38,560 77,120 115,680 154,240 154,240 

2. ค่าใช้จ่าย 16,800 33,600 50,400 67,200 67,200 
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ด าเนินงาน 
รวม (ก) 55,360 110,720 166,080 221,440 221,440 
ข .งบลงทุน      
ค่าครุภัณฑ์ 2,345,400 5,537,500 5,537,500 5,537,500 5,537,500 
รวม (ข) 2,345,400 5,537,500 5,537,500 5,537,500 5,537,500 
รวม (ก) + (ข) 2,400,760 5,648,220 5,703,580 5,758,940 5,758,940 
จ านวนนักศึกษา 
(คน) 

60 120 180 240 300 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา 

60,019 70,603 47,530 35,993 35,993 

 
ค่าใช้จ่ายสูงสุด 70,603 บาท/คน/ปี 
2.7 ระบบการศึกษา  
 ระบบการศึกษา เป็นแบบชั้นเรียน และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช

นครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย  

  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 
2557 (ภาคผนวก ก) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1   หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
      1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 32 หน่วยกิต 
             1.1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
             1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
             1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
      2) หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต 
             2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต 
             2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม 26 หน่วยกิต 
             2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 58 หน่วยกิต 
                   2.3.1) วิชาบังคับ 49 หน่วยกิต 
                   2.3.2) วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 
       3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  
 รายวิชา   จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  32 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
1.1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

  

 11-034-101  การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 
  (Thai Usage) 
 11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
  (English in Daily Life) 
 11-034-103  สนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 
  (Spoken English for Communication) 
 
  และเลือกเรียนในกลุ่มวิชาภาษาท่ีเปิดสอนระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ จ านวน 3 หน่วยกิตโดยเลือกเรียนจากวิชาต่อไปนี้ 
  11-034-104  การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
  (Malay in Daily Life) 
 11-034-106  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม    3(3-0-6) 
  (Learning English Through Cultures) 
 11-034-108  ภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  (Basic Japanese) 
 11-034-109  ภาษาจีนเบื้องต้น      3(3-0-6) 
   (Basic Chinese) 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 8 หน่วยกิต 
 

 11-024-112  ทักษะการคิด       3(2-2-5) 
  (Thinking Skill) 
 11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
  (Law in Daily Life) 
 11-014-119  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ     1(0-2-1) 
  (Exercise for Health) 
 11-014-120  กิจกรรมพลศึกษา      1(0-2-1) 
  (Physical Education Activities) 

1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
  

 10-024-101  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น     3(2-2-5) 
  (Introduction to Computer Technology) 
 10-034-103  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
  (Mathematics in Daily Life) 
 10-044-103  ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
  (Physics in Daily Life) 
 10-054-103  เคมีในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
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  (Chemistry in Daily Life) 
 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต ประกอบด้วย 
2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 21 หน่วยกิต 

 

05-004-201  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1           3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 1) 

05-004-202  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2                                            3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematic 2) 

05-004-203  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3                                            3(3-0-6) 
 (Engineering Mathematics 3) 

05-004-204  ฟิสิกส์วิศวกรรม 1      3(3-0-6) 
 (Engineering Physics I) 

05-004-205  ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 1      1(0-2-1) 
 (Engineering Physics Laboratory I) 

05-004-206  ฟิสิกส์วิศวกรรม 2      3(3-0-6) 
 (Engineering Physics II) 

05-004-207  ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 2      1(0-2-1) 
 (Engineering Physics Laboratory II) 

05-004-208  เคมีวิศวกรรม       3(3-0-6) 
 (Engineering Chemistry) 

05-004-209  ปฏิบัติเคมีวิศวกรรม      1(0-2-1) 
 (Engineering Chemistry Laboratory) 

 

2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะพ้ืนฐานทางด้านวิศวกรรม 26 หน่วยกิต 
 

05-004-210  เขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-4) 
   (Engineering Drawing) 

05-004-211 กลศาสตร์วิศวกรรม     3(3-0-6) 
(Engineering Mechanics) 

05-004-212   วัสดุวิศวกรรม      3(3-0-6) 
   (Engineering Materials) 
  05-004-213  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2-3-4) 
   (Computer Programming) 
 05-004-218 ความแข็งแรงของวัสดุ     3(3-0-6) 
   (Strength of Materials) 

05-064-201 การส ารวจ      3(2-3-4) 
   (Surveying) 

05-064-202 ชลศาสตร์      3(3-0-6) 
   (Hydraulics) 

05-064-211  ปฏิบัติการชลศาสตร์     1(0-3-0) 
   (Hydraulic Laboratory) 
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05-064-221 การส ารวจภาคสนาม     1(0-80-0) 
   (Field Surveying) 

05-064-248  คณิตศาสตร์ประยุกต์     3(3-0-6) 
   (Applied Mathematics) 
 
หมายเหตุ  05-064-221 การส ารวจภาคสนาม เป็นวิชาส าหรับนักศึกษาลงทะเบียนในเทอมปกติ แต่
ปฏิบัติในช่วงฤดูร้อน โดยคิดผลการศึกษาเป็น S หรือU  
 

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 58 หน่วยกิต 
2.3.1)  วิชาบังคับ 49 หน่วยกิต 

  

05-064-208  วิศวกรรมอุทกวิทยา      3(3-0-6) 
   (Engineering Hydrology) 

05-064-210  วิศวกรรมชลศาสตร์      3(3-0-6) 
   (Hydraulic Engineering) 

05-064-212  เทคโนโลยีคอนกรีต      3(2-3-4) 
  (Concrete Technology) 
 05-064-214  ปฐพีกลศาสตร์       4(3-3-6) 
  (Soil Mechanics) 

05-064-217  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก     4(3-3-6) 
   (Reinforced Concrete Design) 

05-064-218  การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก    4(3-3-6) 
  (Timber and Steel Design)  

05-064-219  วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร   3(3-0-6) 
  (Construction Engineering and Management) 

 
05-064-220  โครงงานวิศวกรรมโยธา 1     1(0-2-1) 

  (Civil Engineering Project I) 
05-064-222  โครงงานวิศวกรรมโยธา 2     3(0-6-3) 

  (Civil Engineering Project II) 
05-064-224  ข้อก าหนด สัญญา และการประมาณราคาก่อสร้าง   3(3-0-6) 

  (Specifications, Contracts and Cost Estimation) 
05-064-226  วิศวกรรมการทาง      3(3-0-6) 

  (Highway Engineering) 
05-064-249  การวิเคราะห์โครงสร้าง 1     3(3-0-6) 

  (Structural Analysis I) 
05-064-250  การวิเคราะห์โครงสร้าง 2     3(3-0-6) 
  (Structural Analysis II) 
05-064-251 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ   1(0-3-0) 
  (Civil Engineering Materials and Testing) 
05-064-265 การทดสอบวัสดุการทาง     1(0-3-0) 
  (Highway Materials Testing) 
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-กลุ่มวิชาบังคับแผนการเรียนเลือกแบบสหกิจศึกษา จ านวน 7 หน่วยกิต 
05-004-225  สหกิจศึกษา      6(0-42-0) 
  (Co-operative Education) 
05-004-226  เตรียมสหกิจศึกษา      1(0-3-2)  
  (Pre – Cooperative Education) 

หมายเหตุ  05-004-225 สหกิจศึกษา  05-004-226 เตรียมสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาลงทะเบียน
โดยคิดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  

 

-กลุ่มวิชาบังคับแผนการเรียนเลือกแบบฝึกงานจ านวน 7 หน่วยกิต 
05-064-262 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา    3(3-0-6) 
  (Special Topic in Civil Engineering) 
05-064-263  สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา     1(0-3-2) 
  (Civil Engineering Seminar) 
05-064-264  ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา     3(0-42-0) 
  (Practical Training in Civil Engineering) 

หมายเหตุ05-064-262ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา  05-064-263 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา และ 05-
064-264 ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธาส าหรับนักศึกษาลงทะเบียนโดยคิดผลการศึกษาเป็น S หรือ U  

2.3.2)  วิชาเลือก 9 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนในรายวิชาตามท่ีก าหนดจ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

  
 

กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้าง และวัสดุ  
(Structural Engineering & Materials) 
05-064-205  เทคโนโลยีการก่อสร้าง      2(1-2-3) 
  (Construction Technology) 
05-064-209  ความแข็งแรงของวัสดุขั้นสูง     3(3-0-6) 

   (Advanced Strength of Materials) 
05-064-216  การทดสอบวัสดุและโครงสร้าง     1(0-3-0) 

   (Materials and Structural Testing) 
05-064-227  การออกแบบคอนกรีตอัดแรง     3(3-0-6) 
  (Prestressed Concrete Design) 
05-064-238  การออกแบบผิวทาง      3(3-0-6) 
  (Pavement Design) 
05-064-239  วัสดุผิวทาง       3(3-0-6) 
  (Pavement Materials) 
05-064-253 การออกแบบสะพาน     3(3-0-6) 
  (Bridge Design) 
05-064-254 การออกแบบอาคาร     3(3-0-6) 

(Building Design) 
05-064-255 เทคโนโลยีคอนกรีตข้ันสูง     3(3-0-6) 
  (Advanced Concrete Technology) 
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05-064-256 การประเมินและการตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น  3(3-0-6) 
  (Introduction to Structural Condition Evaluation and  

Investigation) 
 

กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร์  
(Soil & Hydraulics Engineering) 
05-064-225  วิศวกรรมฐานราก     3(3-0-6) 

(Foundation Engineering) 
05-064-229  การออกแบบทางชลศาสตร์     3(3-0-6) 
  (Hydraulic Design) 
05-064-230  การจัดการทรัพยากรน้ า      3(3-0-6) 
  (Water Resource Management) 
05-064-231  วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา    3(3-0-6) 
  (Water Supply and Sanitary Engineering) 
05-064-232  วิศวกรรมน้ าเสีย       3(3-0-6) 
  (Wastewater Engineering) 
05-064-233  วิศวกรรมชายฝั่งทะเล      3(3-0-6) 
  (Coastal Engineering) 
05-064-234  อุทกวิทยาน้ าบาดาล      3(3-0-6) 
  (Groundwater Hydrology) 
05-064-242  โครงสร้างดิน       3(3-0-6) 
  (Earth Structures) 
05-064-243  การปรับปรุงคุณภาพดิน      3(3-0-6) 
  (Soil Stabilization) 
05-064-257 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม     3(3-0-6) 

(Engineering Geology) 
 

กลุ่มความรู้ด้านวิศวกรรมส ารวจ และการจัดการ  
(Surveying & Engineering Management) 
05-044-204  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 

  (Engineering Economics) 
05-044-205  การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 

  (Environmental Management for Industry) 
05-064-206  เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาด้วยคอมพิวเตอร์   3(2-3-4) 

   (Computer Aided Drafting for Civil Engineering) 
05-064-223  ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา    3(3-0-6) 

   (Safety in Civil Engineering Work) 
05-064-228  เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง     3(3-0-6) 

   (Construction Equipment) 
 05-064-235  การส ารวจเส้นทาง      3(2-3-4) 
   (Route Surveying) 

05-064-236  วิศวกรรมขนส่ง       3(3-0-6) 
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   (Transportation Engineering) 
05-064-237  วิศวกรรมจราจร       3(3-0-6) 

   (Traffic Engineering) 
05-064-240  วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน     3(3-0-6) 

   (Road Safety Engineering) 
05-064-241  การวางแผนการขนส่งและการใช้ประโยชน์ที่ดิน   3(3-0-6) 

   (Transportation Planning and Land Use) 
05-064-246  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรมโยธา  3(2-3-4) 

   (Computer Program for Civil Engineering) 
05-064-258 การส ารวจด้วยภาพถ่าย     3(3-0-6) 

(Photogrammetry) 
05-064-259 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่   3(3-0-6)  

(Modern Construction Engineering and Technology) 
05-064-260 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง    3(3-0-6)  

(Information Technology in Construction) 
05-064-261 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพงานก่อสร้าง   3(3-0-6) 

(Productivity and Quality Management in Construction) 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
  หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 

เลือกเรียนรายวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์หรือจากมหาวิทยาลัยภายนอกที่หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ. ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และตลอดหลักสูตรมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 143หน่วยกิต 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปีการศึกษาที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 
 

รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-119  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    1(0-2-1)   
10-024-101  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น       3(2-2-5) 
10-034-103  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
10-044-103  ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน            3(3-0-6) 
10-054-103  เคมีในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
05-004-204  ฟิสิกส์วิศวกรรม 1     3(3-0-6) 
05-004-205  ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 1      1(0-2-1) 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 
05-004-210  เขียนแบบวิศวกรรม     3(2-3-4) 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
รวม                 20(16-9-35) 
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ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-014-120  กิจกรรมพลศึกษา          1(0-2-1) 
11-034-104  การใช้ภาษามาลายูในชีวิตประจ าวัน        3(2-2-5) 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
05-004-201  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1     3(3-0-6) 
05-004-206  ฟิสิกส์วิศวกรรม 2     3(3-0-6) 
05-004-207  ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 2        1(0-2-1) 
05-004-208  เคมีวิศวกรรม                3(3-0-6) 
05-004-209  ปฏิบัติเคมีวิศวกรรม     1(0-2-1) 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 
05-004-211  กลศาตรว์ิศวกรรม     3(3-0-6) 
05-004-213  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์    3(2-3-4) 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
รวม               21(16-11-36) 
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-034-102  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
11-034-101  การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
05-004-202  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2     3(3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 
05-004-212  วัสดุวิศวกรรม      3(3-0-6) 
05-004-218  ความแข็งแรงของวัสดุ     3(3-0-6) 
05-064-202  ชลศาสตร์      3(3-0-6) 
05-064-211  ปฏิบัติการชลศาสตร์     1(0-3-0) 
05-064-201  การส ารวจ      3(2-3-4) 
 
 
รวม               22(18-10-38) 
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ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-034-103  สนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(2-2-5) 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
05-004-203  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3       3(3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
05-064-208  วิศวกรรมอุทกวิทยา                     3(3-0-6) 
05-064-214  ปฐพีกลศาสตร์      4(3-3-6) 
05-064-221  การส ารวจภาคสนาม     1(0-80-0) 
05-064-249  การวิเคราะห์โครงสร้าง 1     3(3-0-6) 
05-064-251    วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ   1(0-3-0) 
 
รวม         18(14-88-29) 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 
 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
11-024-112  ทักษะการคิด      3(2-2-5) 
11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

05-064-248  คณิตศาสตร์ประยุกต์     3(3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
05-064-212  เทคโนโลยีคอนกรีต                 3(2-3-4) 
05-064-250  การวิเคราะห์โครงสร้าง 2     3(3-0-6) 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
xx-xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี      3(x-x-x) 
 
รวม          18(x-x-x) 
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ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 
 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

05-064-210  วิศวกรรมชลศาสตร์     3(3-0-6) 
05-064-217  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก    4(3-3-6) 
05-064-218  การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก   4(3-3-6) 
05-064-220  โครงงานวิศวกรรมโยธา 1     1(0-2-1) 
05-064-265  การทดสอบวัสดุการทาง     1(0-3-0) 
 
หมวดวิชาบังคับเลือก 
05-064-2xx      วิชาบังคับเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม   3(x-x-x) 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
xx-xxx-xxx  วิชาเลือกเสรี      3(x-x-x) 
 
รวม          19(x-x-x) 
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แผนการเรียนเลือกแบบสหกิจศึกษา 
ปีการศึกษาที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 
 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

05-064-219  วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร   3(3-0-6) 
05-064-222  โครงงานวิศวกรรมโยธา 2     3(0-6-3) 
05-064-224  ข้อก าหนด สัญญา และการประมาณราคาก่อสร้าง   3(3-0-6) 
05-064-226  วิศวกรรมการทาง     3(3-0-6) 
05-004-226  เตรียมสหกิจศึกษา     1(0-3-2) 
 
หมวดวิชาบังคับเลือก 
05-064-2xx      วิชาบังคับเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม   3(x-x-x) 
05-064-2xx      วิชาบังคับเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม   3(x-x-x) 
 
 
รวม                   19(x-x-x) 
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ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 
 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

05-004-225     สหกิจศึกษา      6(0-42-0) 
 
หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
รวม          6(0-42-0) 
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แผนการเรียนเลือกแบบฝึกงาน 
ปีการศึกษาที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 
 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

05-064-219  วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร   3(3-0-6) 
05-064-222  โครงงานวิศวกรรมโยธา 2     3(0-6-3) 
05-064-224  ข้อก าหนด สัญญา และการประมาณราคาก่อสร้าง   3(3-0-6) 
05-064-226  วิศวกรรมการทาง     3(3-0-6) 
05-064-263   สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา     1(0-3-2)  
 
รวม                   13(9-9-23)
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 ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 
 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

05-064-262  หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา    3(2-3-6)  
 
หมวดวิชาบังคับเลือก 
05-064-2xx      วิชาบังคับเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม   3(x-x-x) 
05-064-2xx      วิชาบังคับเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม   3(x-x-x) 
 
 
รวม          9(x-x-x) 
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 ปีการศึกษาที่ 4 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
 
รายวิชา   ชื่อวิชา  จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
 
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 

 
กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

05-064-264  ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา      3(0-42-0)  
หมวดวิชาเลือกเสรี 
 
รวม          3(0-42-0) 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

-  กลุ่มวิชาภาษา 
11-034-101 การใช้ภาษาไทย       3(2-2-5) 
  (Thai Usage) 

การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน  
เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 
 

11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน     3(2-2-5) 
  (English for Daily Life) 

การใช้ภาษาอังกฤษในการทักทาย แนะน า บอกทิศทาง พัฒนาทักษะการอ่านและ   
การเขียนในชีวิตประจ าวัน 
 

11-034-103  สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
(Spoken English for Communication) 
พัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโอกาสต่างๆ ฝึกการ
สนทนาเป็นกลุ่ม 

 

11-034-104  การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
  (Malay for Everyday Use) 

การใช้ภาษามลายูกลางอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่าน และ     
การเขียนเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อการน าไปใช้ 

 

11-034-106  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
  (Learning English Through Cultures) 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ประเพณีแนวคิด ความเชื่อ ส านวน  ภาษาท่าทาง  ในบริบทของชาติต่างๆ 
 

11-034-108 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  (Basic Japanese) 

ศึกษาทักษะพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุุน ฝึกฝนการออกเสียง การอ่าน การใช้ส านวนต่าง 
ๆ เรียนรู้ค าศัพท์ประมาณ 300 ค า และอักษรคันจิ ประมาณ 100 ตัวอักษร ฝึกให้
นักศึกษาคุ้นเคยกับตัวอักษรภาษาญี่ปุุน สองชนิด คือ คาตาคานะ และฮิรากานะ 

 
11-034-109 ภาษาจีนเบื้องต้น      3(3-0-6) 
  (Basic Chinese) 

ศึกษาทักษะพ้ืนฐานของภาษาจีน ได้แก่ ระบบเสียง เน้นเรื่องการออกเสียงต้อง
ชัดเจน และศึกษาสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนเสียงในภาษาจีน ตามมาตรฐานเดียวกับท่ีใช้ใน
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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-  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 

11-024-112 ทักษะการคิด       3(2-2-5) 
  (Thinking Skills) 

ความส าคัญของการคิดอย่างเป็นระบบ การใช้ปัญญาหาเหตุผลเพื่อปูองกันและ     
แก้ไขปัญหา การริเริ่มแนวคิดใหม่ที่เป็นสัมมาทิฐิในระดับบุคคลและสถาบัน  ฝึก
ปฏิบัติวิธีคิด สร้างกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดวิจารณญาณคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และการตัดสินใจ 

 

11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
  (Law for Daily Life) 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไปและกฎหมายอิสลาม กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
สิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองผู้บริโภค เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

11-014-119 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 
  (Exercise for Health) 

ความมุ่งหมาย  คุณค่า และประโยชน์ของการออกก าลังกายสรีรวิทยา การออก
ก าลังกาย การเสริมสร้างและการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  หลักเกณฑ์และ
รูปแบบของกิจกรรมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ แนวทางการเลือกรูปแบบของ
การออกก าลังกายที่เหมาะสมและการน าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา      1(0-2-1) 
  (Physical Education Activity) 

ความรู้เบื้องต้นในกีฬา ปัญจสีลัต ตะกร้อ บาสเก็ตบอล ฯลฯ การฝึกปฏิบัติและการ
แข่งขัน 

- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

10-024-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น     3(2-2-5) 
 (Introduction to Computer Technology) 

ประวัติและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบและประเภทของคอมพิวเตอร์ 
ประโยชน์และการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ระบบฐานเลข ระบบการประมวลผล       
การวิเคราะห์ปัญหาและ  ผังงาน โปรแกรมส าเร็จรูป  แนะน าการใช้อินเตอร์เน็ต
และการประยุกต์ใช้ 
 

10-034-103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6) 
  (Mathematics in Daily Life) 
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เซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ความน่าจะเป็น สถิติเบื้องต้น ลอการิทึม เมตริก ลิมิต 
ความต่อเนื่อง อัตราการเปลี่ยนแปลงและอนุพันธ์ การจัดล าดับ การจัดหมู่ ล าดับ
และอนุกรมของจ านวนจริง และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 

10-044-103 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
(Physics in Daily Life) 
การใช้หลักการทางฟิสิกส์อธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางด้านกลศาสตร์ คลื่น 
แสงเสียง  ความร้อน และรังสีไฟฟูา ธรณีวิทยา และปรากฏการณ์ระดับนาโน ใน
ชีวิตประจ าวัน  

 

10-054-103 เคมีในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
   (Chemistry in Daily Life) 

สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สารซักล้าง เครื่องส าอาง สารเติมแต่ง อาหาร ยา 
เครื่องดื่ม ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ และสารที่ท าให้เกิดพิษภัยต่างๆ การใช้สารเคมี
อย่างถูกต้อง วิธีการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
- กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

 

05-004-201  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1      3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics I) 

เมทริกซ์ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชั่นค่าจริง               
เทคนิคการหาปริพันธ์รูปแบบยังไม่ก าหนด การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชั่น    
มูลฐาน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบการประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์ 

 

05-004-202  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2      3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics II) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-201 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1  
พีชคณิตเวกเตอร์ในสามมิติ  อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชั่นค่าเวกเตอร์ของตัวแปร
จริงและการประยุกต์ใช้งานทางวิศวกรรม ปริพันธ์เชิงเส้นเบื้องต้น พิกัดเชิงขั้ว เส้น
ระนาบ และผิวในปริภูมิสามมิติ  แคลคูลัสของฟังก์ชั่นค่าจริง สองตัวแปร  แคลคูลัส
ของฟังก์ชั่นค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ 

 

05-004-203  คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3      3(3-0-6) 
  (Engineering Mathematics III) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-202 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2    
สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ผลการแปลงลาปลาซ 
และการประยุกต์  อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์  ล าดับและอนุกรมของจ านวน 

 

05-004-204 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1      3(3-0-6) 
  (Engineering Physics I) 

การวัด เวคเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม การเคลื่อนที่ของ
วัตถุแข็งแกร่ง สมบัติเชิงกลของสารและกลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์และ      
การประยุกต์ การสั่นและคลื่น  

 

05-004-205  ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 1      1(0-2-1) 
  (Engineering Physics I Laboratory) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-204 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 (หรือเรียนควบคู่) 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา  05-004-204 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1  

 

05-004-206  ฟิสิกส์วิศวกรรม 2      3(3-0-6) 
  (Engineering Physics II) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-204 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
สนามไฟฟูาและสนามแม่เหล็ก กระแสไฟฟูาและวงจรไฟฟูา อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  
คลื่นแม่เหล็กไฟฟูาและทัศนศาสตร์ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น และฟิสิกส์นิวเคลียร์  
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05-004-207  ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 2      1(0-2-1) 
  (Engineering Physics II Laboratory) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-206 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 (หรือเรียนควบคู่) 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา  05-004-206 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2 

 

05-004-208  เคมีวิศวกรรม        3(3-0-6) 
  (Engineering Chemistry) 

ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี ก๊าซของแข็ง ของเหลวและ
สารละลาย เคมีคัลเทอร์โมไดนามิกส์ ระบบการถ่ายโอนอิเล็กตรอน จลนพลศาสตร์
เคมี สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และ ธาตุเรพรีเซนเททีฟ ธาตุแทรนซิ
ซัน เคมีนิวเคลียร์  และเคมีกับสิ่งแวดล้อม 
 

05-004-209  ปฏิบัติเคมีวิศวกรรม       1(0-2-1) 
  (Engineering Chemistry Laboratory) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-208 เคมีวิศวกรรม (หรือเรียนควบคู่) 
ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา  05-004-208 เคมีวิศวกรรม 
 

- กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม 
 

05-004-210  เขียนแบบวิศวกรรม       3(2-3-4) 
  (Engineering Drawing) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ไม่มี 
ความส าคัญของการเขียนแบบ เครื่องมือ อุปกรณและวิธีใช การเขียนตัวอักษร
เทคนิค เรขาคณิตประยุกต การเขียนแบบ 3 มิติ ทฤษฎีการฉายภาพออโธกราฟฟก 
การฉายภาพมุมที่หนึ่งและการฉายภาพมุมที่สาม การเขียนภาพสเก็ต การเขียนภาพ
ตัด การก าหนดขนาดและรายละเอียด    อ่ืน ๆ การใชคอมพิวเตอรส าหรับการเขียน
แบบ 
 
 
 

05-004-211  กลศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Mechanics) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-204 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1 
แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานของสถิตศาสตร์ ระบบแรงสองมิติและสามมิติ การรวม
และการแยกแรง โมเมนต์ แรงคู่ควบ และระบบแรงสมมูล สมดุลของอนุภาคและ
วัตถุเกร็ง แผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์โครงข้อ หมุน เฟรมและเครื่องจักรกล 
แรงเสียดทาน ศูนย์ถ่วง   เซ็นทรอยด์ โมเมนต์ความเฉื่อยของพ้ืนที่ วงกลมโมเมนต์ 
ความเฉื่อยของโมร์ หลักการงานเสมือน เสถียรภาพของวัตถุ พลศาตร์เบื้องต้นแรง 

   
05-004-212  วัสดุวิศวกรรม        3(3-0-6) 
  (Engineering Materials) 
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เทคโนโลยีวัสดุและกระบวนการ ธรรมชาติของวัสดุ และการจัดแบ่งกลุ่มวัสดุ  
โครงสร้างและสมบัติของวัสดุ ความเป็นผลึกและความไม่สมบูรณ์ของผลึก ระบบ
โลหะผสม แผนภาพสมดุลเฟสของเหล็กและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก  การกระท าทาง
ความร้อน โลหะพ้ืนฐานและโลหะหายาก พอลิเมอร์วิศวกรรม เซรามิก  วัสดุผสม 
วัสดุอิเล็กทรอนิกส์และแม่เหล็ก คอนกรีตและไม้ การกัดกร่อน  กรณีศึกษา 

 

05-004-213  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์      3(2-3-4) 
  (Computer Programming) 

การจัดองค์กรของระบบคอมพิวเตอร์ ภาพโดยรวมขององค์ประกอบและการท างาน
ของฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์ แนวคิดของระบบปฏิบัติการ ภาษาคอมพิวเตอร์และ
แนวคิดเก่ียวกับภาษา การแทนค่าของข้อมูลใน คอมพิวเตอร์โดยจ านวนเต็ม จ านวน
จริง ค่าคงที่และตัวแปรนิพจน์อย่างง่าย ประโยคค าสั่งและประโยคค าสั่งเชิง
ประกอบ การพัฒนาโปรแกรมเชิงโครงสร้างและการปรับให้ละเอียดทีละข้ัน การ
ท างานตามล าดับ การท างานแบบ ทางเลือกและ การท างานแบบวนซ้ า โปรแกรม
ย่อยและกระบวนการส่งค่าพารามิเตอร์ ขอบเขตการใช้งานของ ตัวแปร และ
โปรแกรมย่อย โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ อาร์เรย์และโครงสร้างข้อมูลที่ผู้ใช้
ก าหนดเอง วิธีการแก้ปัญหา ต่างๆ การเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม 

 

05-004-218  ความแข็งแรงของวัสดุ       3(3-0-6) 
  (Strength of Materials) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-211 กลศาสตร์วิศวกรรม  
แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน 
ระบบแรงเฉือนและผังของโมเมนต์ ระยะแอ่นตัวของคาน การบิด การแอ่นตัวของ
เสา ผังวงกลมของมอร์ ความเค้นประกอบและเกณฑ์ของการวิบัติ 

 
 

05-064-201  การส ารวจ        3(2-3-4) 
  (Surveying) 

แนะน าลักษณะงานส ารวจเบื้องต้น หลักการท างานภาคสนาม การท าระดับ 
หลักการและการประยุกต์การใช้กล้องทีโอโดไลท์ การวัดระยะและทิศทาง 
ข้อผิดพลาดในงานส ารวจ ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ การปรับแก้ค่าคลาดเคลื่อน งาน
โครงข่ายสามเหลี่ยม หลักการค านวณหาอาซิมุท การค านวณระบบพิกัดบนพ้ืน
ระนาบราบของวงรอบ การตรวจสอบค่าระดับอย่างละเอียด การส ารวจภูมิประเทศ 
ขั้นตอนการสร้างแผนที่ และปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 

 

05-064-202  ชลศาสตร์        3(3-0-6) 
  (Hydraulics) 

คุณสมบัติของน้ า สถิตยศาสตร์ของน้ า พลศาสตร์และจลศาสตร์การเคลื่อนที่ของน้ า 
สมการพลังงานในสภาวะการไหลแบบคงท่ี โมเมนตัมและแรงจลศาสตร์ของน้ าไหล 
การวิเคราะห์ความเหมือน และมิติ การไหลแบบการยุบตัวไม่ได้ในท่อ การไหล
ในทางน้ าเปิด การวัดอัตราการไหล และปัญหาการไหลแบบไม่คงที่ 

 

05-064-211  ปฏิบัติการชลศาสตร์       1(0-3-0) 
  (Hydraulic Laboratory) 
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รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-202 ชลศาสตร์ (บังคับก่อนหรือเรียนควบคู่) 
 หัวข้อการทดลองให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 05-064-202 ชลศาสตร์ 

 

05-064-221  การส ารวจภาคสนาม       1(0-80-0) 
  (Field Surveying) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-201 การส ารวจ 
งานรังวัดส ารวจพื้นที่ การสร้างหมุดควบคุมทางราบและทางดิ่ง การจัดท าขอบเขต
พ้ืนที่ส ารวจ การเก็บรายละเอียดบนพื้นที่ การจัดท าแผนที่ภูมิประเทศ การจัดท า
รายงานและเอกสารการส ารวจ 

 

05-064-248  คณิตศาสตร์ประยุกต์      3(3-0-6)
  (Applied Mathematics) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-203 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3   
พีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎีการประมาณค่าเบื้องต้น ผลเฉลยของสมการพีชคณิตและ
สมการอดิศัย ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและ
อันดับที่สอง การแปลงฟูริเยร์และการแปลงลาปลาซ แคลคูลัสของเวกเตอร์ 
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กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
- วิชาบังคับ 

05-064-208  วิศวกรรมอุทกวิทยา      3(3-0-6) 
  (Engineering Hydrology) 

ความหมาย ขอบเขต และหลักการของอุทกวิทยา วัฏจักรของน้ า การวัดข้อมูลอุทก
วิทยา น้ าฝน การซึม การระเหยและการคายระเหย การวัดปริมาณน้ า น้ าใต้ดิน ลุ่ม
น้ าและสมบัติของลุ่มน้ า น้ านอง การศึกษาความถ่ีของการเกิดปริมาณน้ านอง การ
น าอุทกวิทยาไปประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรม 

 

05-064-210  วิศวกรรมชลศาสตร์       3(3-0-6) 
  (Hydraulic Engineering) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-202 ชลศาตร์ 
การประยุกต์ความรู้กลศาสตร์ของไหลในงานวิศวกรรมชลศาสตร์ระบบท่อ 
ปรากฏการณ์ฆ้อนน้ า เครื่องสูบน้ าและกังหัน รูปแบบการไหลในทางน้ าเปิดและการ
ออกแบบ อ่างเก็บน้ า เขื่อน อาคารระบายน้ าล้น โมเดลทางชลศาสตร์ 

 

05-064-212  เทคโนโลยีคอนกรีต       3(2-3-4) 
  (Concrete Technology) 

คอนกรีตและส่วนผสม ปูนซีเมนต์ วัสดุผสม น้ า สารเคมีผสมเพิ่ม เหล็กเสริม
คอนกรีต การหาปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีต การผสม การล าเลียง การเท และการท า
ให้แน่น  การบ่มคอนกรีต การท าคอนกรีตชนิดพิเศษ การควบคุมคุณภาพ 
มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาสมบัติของส่วนผสมของคอนกรีต มาตรฐานและ
วิธีการทดสอบหาสมบัติของคอนกรีตสด มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาสมบัติของ
คอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว การทดสอบหาสมบัติด้านก าลังโดยวิธีท าลายและไม่ท าลาย 
การวิเคราะห์สาเหตุการเสียรูปและพฤติกรรมของโครงสร้างคอนกรีตภายใต้แรง
กระท าและอ่ืนๆ ที่สนใจ 
 

05-064-214  ปฐพีกลศาสตร์        4(3-3-6) 
  (Soil Mechanics) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-218 ความแข็งแรงของวัสดุ 
กระบวนการเกิดดิน ดัชนีคุณสมบัติและการจ าแนกดิน การบดอัดดิน ความซึมน้ า
ของดินและปัญหาอันเนื่องมาจากการรั่วซึมของน้ าในดิน หลักการของความเค้น
ประสิทธิผลในมวลดิน การกระจายตัวของหน่วยแรงในมวลดิน ความสามารถในการ
ยุบอัดตัวของดิน ก าลังเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันดิน เสถียรภาพของทางลาด ก าลัง
รับแรงแบกทานของดิน ทั้งนี้รวมถึง ปฏิบัติการการทดสอบคุณสมบัติด้านกายภาพ
และวิศวกรรมของดิน ได้แก่ ความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดินวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน 
พิกัดของแอตเตอเบิร์ก ค่าการซึมผ่านของน้ าในดิน การบดอัดดิน แคลิฟอร์เนียแบ
ริ่งเรโช ก าลังอัดแกนเดียว ก าลังต้านทานแรงเฉือนของดิน ทักษะปฏิบัติการในสนาม 
การเจาะส ารวจดิน การเก็บตัวอย่าง การหาค่าความหนาแน่นของดินในสนาม การ
ทดสอบหาก าลังต้านทานแรงเฉือนโดยกรวยของดัชช์และใบมีด เพลทแบริ่งการ
เขียนรายงานและใช้ข้อมูล 

 

05-064-217  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก      4(3-3-6) 
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  (Reinforced Concrete Design) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-249 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 
พฤติกรรมขององค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใต้แรงตามแกน แรงดัด แรงบิด 
แรงเฉือน แรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตและเหล็กเสริม และพฤติกรรมภายใต้การ
กระท าร่วมของแรงต่างๆ การออกแบบองค์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วย
แรงใช้งานและวิธีก าลัง ตลอดจนการฝึกทักษะการออกแบบ 
การฝึกทักษะ 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและการท ารายละเอียด 

 

05-064-218  การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก    4(3-3-6) 
  (Timber and Steel Design) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-249 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก แรงดึงและแรงอัดในแต่ละชิ้นส่วนโครงสร้าง ใน
คาน ในเสา ในโครงสร้างประกอบ คานประกอบขนาดใหญ่ จุดต่อเชื่อมต่างๆ 
ออกแบบโดยวิธี ASD และ LRFD ตลอดจนการฝึกทักษะการออกแบบ  
การฝึกทักษะ 
ฝึกปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็กและการท ารายละเอียด  
 

05-064-219  วิศวกรรมการก่อสร้างและการบริหาร    3(3-0-6) 
  (Construction Engineering and Management) 

รูปแบบการจัดท าโครงการ การจัดองค์กรการวางผังสถานที่ก่อสร้าง การวางแผน
โครงการ เทคโนโลยีการก่อสร้างเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง วิธีการวางแผนงานแบบ
วิกฤต การจัดการทรัพยากร การวัดอัตราความก้าวหน้าของงาน ความปลอดภัยใน
การก่อสร้าง และระบบควบคุมคุณภาพ 

 

05-064-220  โครงงานวิศวกรรมโยธา 1      1(0-2-1) 
  (Civil Engineering Project I) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน :โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
การเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ แนวความคิด วิธีการศึกษา 
แผนการท างาน และงบประมาณรายจ่ายของโครงงานในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
และน าเสนอเป็นโครงร่างปริญญานิพนธ์ 

 

05-064-222  โครงงานวิศวกรรมโยธา 2      3(0-6-3) 
  (Civil Engineering Project II) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-220 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 
ด าเนินงานตามโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 โดยนักศึกษาออกแบบสร้างและทดสอบ 
เพ่ือฝึกการค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิศวกรรม และน าเสนองานเป็นรูปเล่มปริญญา
นิพนธ์ 

 

05-064-224  ข้อก าหนด สัญญา และการประมาณราคาก่อสร้าง   3(3-0-6) 
  (Specifications, Contracts and Cost Estimation) 

การเขียนรายการประกอบแบบ ชนิดและรูปแบบของสัญญาก่อสร้าง เอกสาร
ประกอบสัญญา การจัดท าเอกสารเพื่อการประมูล การประกวดราคา การท าสัญญา 
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การจัดท ารายการปริมาณวัสดุ การประมาณราคาค่าก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ 
และวิธีการก่อสร้างต่างๆ การควบคุมงาน จรรยาบรรณทางวิชาชีพและความ
รับผิดชอบตามกฎหมาย 

 

05-064-226  วิศวกรรมการทาง       3(3-0-6) 
  (Highway Engineering) 

ประวัติการพัฒนาด้านถนนและทางหลวง องค์กรบริหารจัดการระบบถนน หลักการ
วางแผนทางและระบบการวิเคราะห์การจราจร การออกแบบเชิงเรขาคณิตและการ
จัดการ เศรษฐศาสตร์และการเงินของงานถนน การออกแบบผิวจราจรแบบยืดหยุ่น
และแบบคอนกรีต วัสดุงานทาง การก่อสร้างและการบ ารุงรักษาถนน 

 

05-064-249  การวิเคราะห์โครงสร้าง 1     3(3-0-6) 
  (Structural Analysis I) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-218 ความแข็งแรงของวัสดุ 
แนะน าการวิเคราะห์โครงสร้างเบื้องต้น แรงปฏิกริยา แรงเฉือนและโมเมนต์ใน
โครงสร้างดิเทอร์มิเนทที่สมดุล ระบบผังแรงสมดุล เส้นอิทธิพลของโครงสร้างดิเทอร์
มิเนท การแอ่นตัวของโครงสร้าง ดิเทอร์มิเนทด้วยวิธีงานเสมือน การวิเคราะห์ระบบ
แรงของโครงสร้างแบบอินดิเทอร์มิเนทโดยวิธี consistent deformation 

 

05-064-250  การวิเคราะห์โครงสร้าง 2     3(3-0-6) 
  (Structural Analysis II) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-249 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 
การวิเคราะห์โครงสร้างแบบอินดิเทอร์มิเนทโดยวิธี Elastic load วิธีความสัมพันธ์
ของมุมแอ่นและการแอ่น วิธีการกระจายโมเมนต์แทนค่าการแอ่นเอน พลังงาน
ความเครียด เส้นอิทธิพลของโครงสร้างแบบอินดิเทอร์มิเนท การวิเคราะห์แบบ
พลาสติก การวิเคราะห์แบบประมาณ และการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมตริก
เบื้องต้น 
 

05-064-251  วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ     1(0-3-0) 
  (Civil Engineering Materials and Testing) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-218 ความแข็งแรงของวัสดุ  
พฤติกรรมพื้นฐานและคุณสมบัติ ตลอดจนแนะน าการตรวจสอบและการทดสอบ
วัสดุวิศวกรรมโยธา เหล็กรูปพรรณและเหล็กเส้น , ไม้, วัสดุการทาง และวัสดุอ่ืนๆ 
ในงานวิศวกรรมโยธา รวมถึงการทดสอบแบบไม่ท าลาย 

 

05-064-265 การทดสอบวัสดุการทาง      1(0-3-0) 
  ( Highway Materials Testing) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-251 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 
ปฏิบัติการทดสอบวัสดุส าหรับการทาง สมบัติของมวลรวม สมบัติของแอสฟัลต์ การ
ออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์ 
 

-กลุ่มวิชาบังคับแผนการเรียนเลือกแบบสหกิจศึกษา 
05-004-225  สหกิจศึกษา                                 6(0-42-0) 
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  (Co-operative Education) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-226  เตรียมสหกิจศึกษา 
นักศึกษาออกฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่ประกอบกิจการประเภทอุตสาหกรรม โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นการฝึกปฏิบัติและศึกษา
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสาขางานที่นักศึกษาสังกัด ภายใต้การ
ดูแลของวิศวกรที่มีประสบการณ์ประจ าบริษัทหรือหน่วยงานราชการ มีการ
ประเมินผลจากผู้ควบคุมในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรม  สถานประกอบการ หน่วย
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจและการตรวจติดตามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์โดยเวลาการปฏิบัติไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ นักศึกษาจะต้องท า
รายงานประจ าวันและให้ผู้ควบคุมงานรับรองการท าสรุปผลการฝึกงานเป็นรูปเล่มส่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์เมื่อสิ้นสุด โดยประเมินผลเป็น S 
กับ U 

 
 

05-004-226  เตรียมสหกิจศึกษา      1(0-3-2) 
(Pre Co-operative Education) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน :โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
การปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มี
องค์ความรู้ เรื่องหลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสห
กิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานเทคนิคการเขียน
จดหมายในการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพ ภาษาอังกฤษ และการ
เลือกสถานประกอบการ ตลอดจนความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา 
ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสากล มาตรฐานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถาน
ประกอบการ การเขียนรายงานทางวิชาการและการน าเสนอผลงาน โดยประเมินผล
เป็น S กับ U 
 

-กลุ่มวิชาบังคับแผนการเรียนเลือกแบบฝึกงาน 
05-064-262 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา     3(2-3-6) 

(Special Topic in Civil Engineering) 
ศึกษาค้นคว้า ออกแบบ ทดลอง สรุปผล และน าเสนอพร้อมรูปเล่มตามหัวข้อที่หน้า
สนใจทางวิศวกรรมโยธา โดยประเมินผลเป็น S หรือ U 
 

05-064-263  สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา     1(0-3-2) 
(Pre Co-operative Education) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน :โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
การฝึกฝนให้นักศึกษารู้จักค้นคว้าวิเคราะห์วิจารณ์ท ารายงานและน าเสนอรายงาน
ต่อที่ประชุมโดยนักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจมาสัมมนาและน าเสนอ
รายงานต่อผู้เข้าประชุม โดยประเมินผลเป็น S หรือ U 
 

05-064-264  ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา     3(0-42-0) 
(Pre Co-operative Education) 
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รายวิชาบังคับเรียนก่อน :โดยความเห็นชอบจากสาขาวิชา 
ฝึกงานด้านวิศวกรรมโยธากับบริษัทโรงงานหรือหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่
สาขาวิชาเห็นชอบมีก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์และไม่น้อยกว่า 240 
ชั่วโมง นักศึกษาจะต้องส่งรายงาน พร้อมทั้งน าเสนอสิ่งที่ได้จากการฝึกงาน โดย
ประเมินผลเป็น S หรือ U 
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กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
- วิชาเลือก 

05-044-204  เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม       3(3-0-6) 
  (Engineering Economics) 

วิธีการเปรียบเทียบโครงการ ค่าเสื่อมราคา การประเมินค่าทดแทนทรัพย์สิน ความ
เสี่ยงและความไม่แน่นอน การประมาณภาษีเงินได้ 

 

05-044-205  การจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรม    3(3-0-6) 
           (Environmental Management for Industry) 

กฎหมายและข้อก าหนดในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรม ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมส าหรับอุตสาหกรรม  ประโยชน์ของการ
จัดการสิ่งแวดล้อมฉลากเขียว แบบจ าลองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 
ข้อก าหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจ าแนกปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
อุตสาหกรรมและวิเคราะห์วงจรปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดเตรียมแผนและองค์กรส าหรับการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม มีกรณีศึกษาตามความเหมาะสม 

 

05-064-205  เทคโนโลยีการก่อสร้าง       2(1-2-3) 
  (Construction Technology) 

เทคโนโลยีการปฏิบัติงานปูนและงานคอนกรีตส าหรับการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุ 
การท าผิว พื้นแบบต่างๆ การท าแบบขยายรายละเอียดเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การ
ก่ออิฐ การปฏิบัติงานเหล็กเสริม การท าแบบหล่อ กรรมวิธีการผลิตชิ้นส่วนคอนกรีต
ส าเร็จรูป การติดตั้งนั่งร้านและค้ ายัน วิธีการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพงาน 
เทคนิคการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และการควบคุม การจัดระเบียบงานและความ
ปลอดภัยในการท างาน 

 

05-064-206  เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาด้วยคอมพิวเตอร์    3(2-3-4) 
  (Computer Aided Drafting for Civil Engineering) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-210  เขียนแบบวิศวกรรม 
แนะน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานเขียนแบบ การติดตั้งและการจัดระบบงาน
เขียนแบบ การก าหนดสภาพแวดล้อมของโปรแกรมให้สอดคล้องกับความสามารถ
ของคอมพิวเตอร์ และเหมาะสมกับการใช้งาน การใช้ชุดค าสั่งในการเขียนแบบ การ
ก าหนดมาตราส่วน ขั้นตอนและเทคนิคการใช้โปรแกรมในการเขียนแบบสองมิติและ
สามมิติเบื้องต้น การประยุกต์ใช้โปรแกรมและชุดค าสั่งในการท าโครงงานที่ 
มอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

 
 

05-064-209  ความแข็งแรงของวัสดุขั้นสูง      3(3-0-6) 
  (Advanced Strength of Materials) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-004-218 ความแข็งแรงของวัสดุ 
การดัดของคานเชิงประกอบ คานที่หน้าตัดไม่สม่ าเสมอและคานโค้ง การวิเคราะห์
การดัดโดยวิธีพลังงาน การดัดแบบอสมมาตร ความเค้นเฉือนและจุดศูนย์กลางความ
เฉือน การบิดของวัตถุผนังบางที่หน้าตัดไม่เป็นรูปวงกลม ความเค้นในท่อหนา การ
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วิเคราะห์โดยวิธีพลังงาน การวิเคราะห์คานชนิดสแตติคลี่อินดีเทอร์มิเนท ทฤษฎีการ
วิบัติ ทฤษฎีความยืดหยุ่น พลาสติกซีตีและวิสโคอิลาสติกซิตีเบื้องต้น 
 

05-064-223  ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา     3(3-0-6) 
  (Safety in Civil Engineering Work) 

หลักการพื้นฐานทางด้านความปลอดภัย ความส าคัญของการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธาและการปูองกันอันตรายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น การ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรมการก่อสร้าง กฎหมายที่เก่ียวข้องกับความ
ปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา พื้นฐานการจัดองค์การและระบบการบริหารความ
ปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา 
 

05-064-225  วิศวกรรมฐานราก        3(3-0-6) 
  (Foundation Engineering) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน  05-064-253 ปฐพีกลศาสตร์ 
การประยุกต์หลักการปฐพีกลศาสตร์เพ่ือออกแบบฐานรากชนิดต่างๆ การ
ประยุกต์ใช้วิธีส ารวจสภาพชั้นดินกับการออกแบบฐานราก การออกแบบฐานรากตื้น
และฐานรากลึก การวิเคราะห์การทรุดตัว เสถียรภาพของความลาด 
 

05-064-227  การออกแบบคอนกรีตอัดแรง      3(3-0-6) 
  (Prestressed Concrete Design) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-217 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หลักการออกแบบคอนกรีตอัดแรง วัสดุ วิธีการใส่แรงอัด การสูญเสียแรงอัด การ
วิเคราะห์และ ออกแบบคานช่วงเดียวและคานต่อเนื่อง การวางและการหาขนาด
เหล็กเสริมรับโมเมนต์ดัด แรงยึดเกาะ การกระจายเหล็กเสริมรับแรงเฉือนและ
แรงบิด การออกแบบแผ่นพ้ืน เสาเข็ม และโครงสร้างอ่ืนๆ จัดท าแบบแสดง
รายละเอียดการก่อสร้างระบบคอนกรีตอัดแรงในสนาม และระบบคอนกรีตอัดแรง
ส าเร็จรูปในโรงงานอุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 

05-064-228  เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง     3(3-0-6) 
  (Construction Equipment) 

หลักการท างานและส่วนประกอบต่างๆของเครื่องยนต์และเครื่องจักรกล การ
วางแผนการใช้เครื่องจักรกลในงานก่อสร้างได้อย่างเหมาะสม การตรวจสภาพและ
การบ ารุงรักษา การบันทึกข้อมูล การใช้งาน การซ่อมแซม และความปลอดภัยใน
การใช้เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง 

 

05-064-229  การออกแบบทางชลศาสตร์      3(3-0-6) 
  (Hydraulic Design) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-210 วิศวกรรมชลศาสตร์ 
หลักการของชลศาสตร์ การออกแบบส่วนต่างๆของอ่างเก็บน้ า ซึ่งประกอบด้วย 
เขื่อน ทางระบายน้ า คลองส่งน้ า โครงสร้างของการสลายพลังงาน เช่น อ่างสลาย
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พลังงาน อาคารส่งน้ า อาคารควบคุม ประตูน้ า ถังควบคุมความดัน อาคารควบคุม
การปล่อยน้ า อุโมงค์ผันน้ า การออกแบบระบบคลองส่งน้ า และการสร้าง
แบบจ าลองทางชลศาสตร์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการไหล 

 

05-064-230  การจัดการทรัพยากรน้ า       3(3-0-6) 
  (Water Resource Management) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-202 ชลศาสตร์ และ 05-064-208 วิศวกรรม
อุทกวิทยา 
ลักษณะของระบบทรัพยากรน้ า การวางแผนและการประเมินแผนการจัดการน้ า 
วัตถุประสงค์ในการวางแผนพัฒนาระบบทรัพยากรน้ า ระบบอ่างเก็บน้ า ระบบการ
ใช้น้ าและส่งน้ า ระบบทรัพยากรน้ า อเนกประสงค์ขนาดใหญ่และซับซ้อน ระบบน้ า
ใต้ดิน ระบบคุณภาพน้ า แบบจ าลองระบบลุ่มน้ า 

 

05-064-231  วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา     3(3-0-6) 
  (Water Supply and Sanitary Engineering) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-208 วิศวกรรมอุทกวิทยา 
แหล่งน้ า มาตรฐานน้ าดื่ม คุณภาพน้ า กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า เช่น  การ
เติมอากาศ การสร้างและรวมตะกอน ระบบทรายกรองช้าและทรายกรองเร็ว การ
ฆ่าเชื้อโรค การก าจัดความกระด้าง การก าจัดเหล็ก รส และกลิ่น การประเมินความ
ต้องการใช้น้ า สมรรถนะของโรงจ่ายน้ า ระบบจ่ายน้ า 

 

05-064-232  วิศวกรรมน้ าเสีย       3(3-0-6) 
  (Wastewater Engineering) 

ลักษณะน้ าเสียจากแหล่งน้ าต่างๆ อัตราการไหลและการวัด มาตรฐานน้ าทิ้ง การดัก  
การตกตะกอน การบ าบัดน้ าเสียโดยวิธีชีววิทยาแบบต่างๆ การก าจัดกากตะกอน 

05-064-233  วิศวกรรมชายฝั่งทะเล       3(3-0-6) 
  (Coastal Engineering) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-210 วิศวกรรมชลศาสตร์ 
การเกิดคลื่นและการแผ่กระจายของคลื่น ทฤษฎีของคลื่นขนาดเล็ก คลื่นขนาด
จ ากัด การเปลี่ยนแปลงลักษณะคลื่นในน้ าตื้น การสะท้อนของคลื่นและการหักเห 
กระบวนการของชายฝั่งทะเล วิศวกรรมฝั่งทะเล แรงคลื่นและการออกแบบ
โครงสร้างในทะเล การวิเคราะห์แบบจ าลองทางชลศาสตร์ 

 

05-064-234  อุทกวิทยาน้ าบาดาล       3(3-0-6) 
  (Groundwater Hydrology)  

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-208 วิศวกรรมอุทกวิทยา    
การเกิดน้ าบาดาล การไหลของน้ าบาดาล การส ารวจน้ าบาดาล บ่อน้ าบาดาล ชล
ศาสตร์บ่อน้ าบาดาลและการสูบทดสอบ คุณภาพน้ าบาดาล มลภาวะน้ าบาดาล การ
แทรกตัวของน้ าเค็มในระบบน้ าบาดาล การอัดและเพ่ิมเติมน้ าสู่ชั้นน้ าบาดาล 

 

05-064-235  การส ารวจเส้นทาง       3(2-3-4) 
  (Route Surveying) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-201 การส ารวจ 
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เทคนิคงานส ารวจและการใช้เครื่องมือส ารวจส าหรับวางแนว การออกแบบและการ
ก าหนด เส้นทาง การค านวณออกแบบและการปฏิบัติการวางโค้งราบและโค้งดิ่ง 
การประยุกต์ใช้พิกัดยูทีเอ็มกับงานวางแนว การค านวณหาปริมาตรงานดิน การวาง
แนวเลย์เอาท์ การก าหนดจุดอ้างอิง การสอบแนวและ การส ารวจวางแนวทางเพ่ือ
การก่อสร้าง 

 

05-064-236  วิศวกรรมขนส่ง        3(3-0-6) 
  (Transportation Engineering) 

รูปแบบต่างๆในการวางแผนการขนส่งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ การออกแบบ
เบื้องต้นตามหลักเรขาคณิต และปฏิบัติการเก่ียวกับทางหลวง ถนนภายในเมืองและ
ชนบท ระบบการควบคุมการ ขนส่งมวลชน สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆและที่จอด
รถ วิศวกรรมจราจรและการบริหารการขนส่ง 
 

05-064-237  วิศวกรรมจราจร       3(3-0-6) 
  (Traffic Engineering) 

การวิเคราะห์ลักษณะของการจราจร คนขับรถ ยานพาหนะ ปริมาณการจราจร 
ความเร็ว ความจุ สภาพถนน และอุบัติเหตุ กฎข้อบังคับทางการจราจร อุปกรณ์
ควบคุมการจราจร สัญญาณไฟ และมาตรการความปลอดภัยทางการจราจร 

 
05-064-238  การออกแบบผิวทาง       3(3-0-6) 
  (Pavement Design) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-217 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และ  
  05-064-253 ปฐพีกลศาสตร์ 

ชนิดของผิวทาง การกระจายหน่วยแรงในผิวทางทางทฤษฎีและที่เป็นจริง สภาวะ
ของดินคันทางกับน้ าหนักเนื่องจากการจราจร หลักการ วิธีการและมาตรฐานการ
ออกแบบผิวทางลาดยาง ผิวทางคอนกรีตและผิวทางแบบอื่นๆ  สาเหตุและรูปแบบ
ต่างๆ ของการช ารุดของผิวทาง และวิธีแก้ไข การประเมินสภาพของผิวทาง การ
ซ่อมบ ารุงและพ้ืนฟูผิวทางเบื้องต้น 

 

05-064-239  วัสดุผิวทาง        3(3-0-6) 
  (Pavement Materials) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-217 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และ  
  05-064-253 ปฐพีกลศาสตร์ 

คุณสมบัติของดิน หิน บิทูเมน แอสฟัลท์ และคอนกรีต การแก้ไขและการประเมิน 
คุณสมบัติของการใช้งาน เกณฑ์ในการน าไปใช้ และการทดสอบเพ่ือยอมรับ การ
ควบคุมคุณภาพ 
 

05-064-240  วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน     3(3-0-6) 
  (Road Safety Engineering) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-226 วิศวกรรมการทาง 
ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจราจร  ปัจจัยที่เก่ียวข้อง  คน  ถนน และยานพาหนะ การ
ปูองกันและการลดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน 
การตรวจสอบและแก้ไขบริเวณอันตราย  ความปลอดภัยของคนเดินเท้าและบริเวณ
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ข้างทาง มาตรการการสยบการจราจร ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
มาตรการลดอุบัติเหตุ  

 

05-064-241  การวางแผนการขนส่งและการใช้ประโยชน์ที่ดิน    3(3-0-6) 
  (Transportation Planning and Land Use) 

กระบวนการของการวางแผนการขนส่งในเมือง การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ การน าการใช้ประโยชน์ที่ดินมาพยากรณ์การก าเนิด การกระจาย การ
เลือกพาหนะการเดินทางและการระบุเส้นทางของเที่ยวเดินทาง การประเมินระบบ
การขนส่ง การศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ปัญหาการจอดรถ และการฟื้นฟูเมือง 

 

05-064-242  โครงสร้างดิน        3(3-0-6) 
  (Earth Structures) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-253 ปฐพีกลศาสตร์ 
ลักษณะและประโยชน์ของโครงสร้างดินทางธรณีวิทยา การวิเคราะห์เสถียรภาพของ
ความลาดเอียงของดิน การไหลซึมของน้ าผ่านดิน การปรับปรุงดินทางกลและเคมี 
หลักการอัดดินให้แน่น การทรุดตัวและวิธีการเร่ง พฤติกรรมการออกแบบและการ
ก่อสร้างของอาคารดินถม ทฤษฎีแรงดันด้านข้างของดิน การออกแบบก าแพงกันดิน 
การออกแบบก าแพงกันดิน การออกแบบเสาเข็มพืดและค้ ายัน การใช้ข้อมูลที่มีอยู่
และการเจาะส ารวจดิน ข้อก าหนดและมาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ 

 

05-064-243  การปรับปรุงคุณภาพดิน       3(3-0-6) 
  (Soil Stabilization) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-253 ปฐพีกลศาสตร์ 
การปรับปรุงคุณภาพดินโดยวิธีเชิงกล โดยวิธีปฏิกิริยาทางเคมี  การปรับปรุงโดยการ
ผสมซีเมนต์หรือปูนขาว หรือใช้สารเคมี การอัดฉีดน้ าปูน การเสริมก าลังของดินโดย
ใช้จีโอเทคไทล์ โดยวิธีซอยล์เนลลิ่ง 

 

05-064-246  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิศวกรรมโยธา   3(2-3-4) 
  (Computer Program for Civil Engineering)  

การประยุกต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ ไปใช้ในงานวิศวกรรมโยธา ทั้งด้านการ
ออกแบบการจัดการ และการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมโยธา 

 

05-064-253 การออกแบบสะพาน       3(3-0-6) 
  (Bridge Design) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-217 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ชนิดของสะพาน ข้อก าหนดการออกแบบและการก าหนดน้ าหนักบรรทุก การ
ออกแบบโครงสร้างส่วนบนของสะพานเหล็ก คอนกรีต และคอนกรีตอัดแรง การ
ออกแบบโครงสร้างส่วนล่างของสะพาน 
 

05-064-254 การออกแบบอาคาร      3(3-0-6) 
(Building Design) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-217 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
05-064-218 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 
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การออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบโครงสร้างอาคาร ระบบพ้ืน
และฐานราก การวิเคราะห์โครงอาคารเนื่องจากน้ าหนักบรรทุกและแรงลม กฎหมาย
อาคารที่เก่ียวข้อง มาตรฐานและข้อก าหนดการออกแบบ การออกแบบองค์อาคาร 
ก าแพงรับแรงเฉือนและถังเก็บน้ าในอาคาร 
 

05-064-255 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง      3(3-0-6) 
 (Advanced Concrete Technology) 

รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-212  เทคโนโลยีคอนกรีต และ 05-064-251 
วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 
โครงสร้างพื้นฐานของซีเมนต์เฟสต์ วัสดุพื้นฐาน การเลือกสารผสมเติมลงและสาร
แต่งเติม การควบคุมอัตราส่วนและคุณภาพ สมบัติของคอนกรีตในสภาพสดและ
แข็งตัว การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตเพ่ือก าลังและความคงทน การประยุกต์
คอนกรีตชนิดพิเศษในงานการก่อสร้าง เช่น คอนกรีตที่มีก าลังสูง และคอนกรีตอัด
แน่นด้วยตนเองและคอนกรีตบดอัด 

 

05-064-256 การประเมินและการตรวจสอบสภาพโครงสร้างเบื้องต้น  3(3-0-6) 
(Introduction to Structural Condition Evaluation and Investigation) 
หลักการเบื้องต้นส าหรับการประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้าง วิธีการเลือกสรร
ประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสร้างที่เหมาะสมเบื้องต้น ความรูเบื้องต้นเก่ียวกับ
วิธีการตรวจสอบและประเมินสภาพของโครงสร้าง เช่น การทดสอบแบบไม่ท าลาย
และก่ึงท าลายการประเมินและแก้ไขความไม่แน่นอนและข้อจ ากัดในประสิทธิภาพ
ของการทดสอบแบบไม่ท าลายแลพก่ึงท าลาย 

 

05-064-257 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม      3(3-0-6) 
(Engineering Geology) 
จักรวาลและโลก ลักษณะผิวของเปลือกโลกและกระบวนการทางธรณีวิทยา การ
เปลี่ยนลักษณะของเปลือกโลก หินและแร่ วัฎจักรของหินและกระบวนการผุพัง 
โครงสร้างหิน แผนที่ภูมิประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา งานสนามของหิน แร่ และ
โครงสร้างทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาประยุกต์ในงานเขื่อน อุโมงค์และฐานรากบนชั้น
หิน ธรณีพิบัติภัย แผ่นดินไหวและดินถล่ม 
 

05-064-258 การส ารวจด้วยภาพถ่าย      3(3-0-6) 
(Photogrammetry) 
รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 05-064-201  การส ารวจ 
หลักการส ารวจด้วยภาพถ่าย กล้องถ่ายภาพและการถ่ายภาพ ระบบพิกัดภาพถ่าย
และการปรับแต่งค่าพิกัด ภาพถ่ายดิ่ง เรขาคณิตภาพถ่าย การมองภาพสามมิติ ระยะ
เหลื่อมของภาพคู่ซ้อน การวางแผนงานถ่ายภาพทางอากาศ จุดควบคุมในงาน
ถ่ายภาพทางอากาศ การต่อภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายเอียงและการดัดแก้ภาพ 
เครื่องร่างแผนที่สามมิติ งานภาพออโธโฟโต การส ารวจด้วยภาพถ่ายภาคพ้ืนดิน การ
แปลงค่าพิกัด 
 

05-064-259 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่    3(3-0-6)  
(Modern Construction Engineering and Technology)  
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เทคนิคและวิธีการก่อสร้างส าหรับขั้นตอนการก่อสร้างครบวงจร ได้แก่ เทคนิคการ
ก่อสร้างเสาเข็ม โครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างอาคาร การติดตั้ง การใช้งานและการ
จัดการเครื่องจักรกลหนักในงานก่อสร้าง เทคนิคการประสานและล าดับงานประเภท
ต่างๆ อาทิ งานโยธา งานระบบเครื่องกล งานระบบไฟฟูา งานสถาปัตยกรรม ฯลฯ 
เทคนิคการวางแผนและการจัดการผังโครงการ  
 

05-064-260 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานก่อสร้าง    3(3-0-6)  
(Information Technology in Construction) 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส าหรับโครงการก่อสร้าง ทักษะพ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ อาทิ การใช้งานแคลคูล
เลชั่นสเปรดชีส การใช้งานระบบฐานข้อมูล ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับช่วย
การบริหารโครงการก่อสร้าง อาทิ โปรแกรมช่วยประมาณราคา โปรแกรมการ
วางแผนเวลา โปรแกรมช่วยจัดการทรัพยากร โปรแกรมช่วยติดตามความก้าวหน้า 
โปรแกรมช่วยจดการเอกสารในโครงการก่อสร้าง ฯลฯ บทบาทของสมาชิกในทีมงาน
โครงการก่อสร้างในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี ประสิทธิภาพ  
 

05-064-261 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพงานก่อสร้าง   3(3-0-6) 
(Productivity and Quality Management in Construction) 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกบการจัดการผลิตภาพและคุณภาพส าหรับโครงการก่อสร้าง 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลิตภาพและคุณภาพในโครงการก่อสร้าง แนวคิดและวิธีการ
การปรับปรุงผลิตภาพ แนวคิดและวิธีการปรับปรุงคุณภาพงานก่อสร้าง  

 



 

53 
 

 

 - การก าหนดรหัสวิชา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
 

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

คุณวุฒิ: สาขาวิชา 
สถาบัน : ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

หมายเหตุ 

1 3-9699-00014-47-9 
อาจารย์ 
นายซุลกีฟลี มามะ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: โยธา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2551 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมขนส่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: 2542 

ประธานหลักสูตร 

2 3-9411-00025-92-4 
อาจารย์ 
นายอาบีเด็ง  ฮาวา 
 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2557 
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2551 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์: 2548 

 

3 1-9498-00051-81-3
อาจารย์ 
นายอิมรอน หะยียูโซะ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: 2555 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: 2552 

 

4 1-9698-00125-57-4
อาจารย์ 
นางสาววนัชพร แมงสาโมง 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: วิศวกรรมทรัพยากรน้ า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์: 2560 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์: 2557 

 

5 1-9699-00102-60-6
อาจารย์ 
นายฮาซัน คอแด๊ะ 

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต: เทคโนโลยีธรณี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: 2557 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต: เทคโนโลยีธรณี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: 2554 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า  
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ 

1 นายซุลกีฟลี มามะ วศ.ม.(โยธา) อาจารย์ 
2 นายอาบีเด็ง  ฮาวา ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา) อาจารย์ 
3 นายชัยเจริญ  มางัดสาเระ วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) อาจารย์ 
4 นายปรีชา สะแลแม ค.อ.ม.(โยธา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5 นายอิมรอน หะยียูโซะ วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) อาจารย์ 
6 นางสาววนัชพร แมงสาโมง วศ.ม.(วิศวกรรมทรัพยากรน้ า) อาจารย์ 
7 นายฮาซัน คอแด๊ะ วศ.ม.(เทคโนโลยีธรณี) อาจารย์ 
8 นายอิลยาส มามะ วศ.ม.(วิศวกรรมแหล่งน้ า) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
9 นายวิชานันท์ชะม้าย วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) อาจารย์ 
10 นายปกป้อง  รัตนชู วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) อาจารย์ 
11   นางสาวกฤติยา อ่องวุฒิวัฒน์ สถ.ม.(สถาปัตยกรรม) อาจารย์ 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ 

- - 
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกงาน สหกิจศึกษา ส ารวจภาคสนาม) 
 

เนื่องจากหน่วยงานและผู้ประกอบการั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายสหกิจศึกษาและการ
ส ารวจภาคสนาม และบังคับให้นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ โดยมีการประเมินผลรายวิชาเป็น 
S กับ U 
 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ

จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางวิศวกรรมโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสถานประกอบการได้ 
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้  
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 4.2 ช่วงเวลา 

การส ารวจภาคสนาม     ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 2 
สหกิจศึกษา               ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 4 
ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา  ภาคการศึกษาฤดูร้อน ของชั้นปีที่ 4 

 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

การส ารวจภาคสนาม       จัดในเวลาหลังปิดภาคการเรียนนั้น 80 ชั่วโมง 
สหกิจศึกษา                 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ 
ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา  จัดในภาคฤดูร้อน ไม่น้อยกว่า240ชั่วโมง 

 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงาน   

ตามผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าสาขา 
  

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
รายวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 เป็นการเตรียมรายงานโครงร่างที่แสดงถึงวัตถุประสงค์ 

แนวความคิด วิธีการศึกษา แผนการท างาน และงบประมาณรายจ่ายของโครงงานในสาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา และน าเสนอเป็นโครงร่างปริญญานิพนธ์ 

รายวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธา 2 เป็นการด าเนินงานตามโครงงานวิศวกรรมโยธา 1 โดย
นักศึกษาออกแบบสร้างและทดสอบ เพื่อฝึกการค้นคว้าและแก้ปัญหาทางวิศวกรรม และน าเสนองาน
เป็นรูปเล่มปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ 
 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นักศึกษาสามารถท างานร่วมกัน มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ในการท าโครงงานรวมไปถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการน าเสนอ 
 
 5.3 ช่วงเวลา 

โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 ภาคการศึกษาปลาย ของชั้นปีที่ 3 
  โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 ภาคการศึกษาต้น ของชั้นปีที่ 4 
 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 

โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 จ านวน 1 หน่วยกิต 
  โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 จ านวน 3 หน่วยกิต 
 
 5.5   การเตรียมการ 
  มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงาน 
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 5.6   กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์ที่

ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา รวมถึงการจัด
สอบการน าเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รู้จัก
กาลเทศะ และ ท าหน้าที่เป็นพลเมืองดี รับผิดชอบต่อ
ตนเองวิชาชีพ และต่อสังคมและปฏิบัติตนภายใต้
จรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ 
และเชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น  

(1) การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เก่ียวข้องกับจริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
(2) เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
ถ่ายทอดความรู้ 

(2) มีความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม เพ่ือการประกอบวิชาชีพของตนและ
การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น รวมถึงการบริการชุมชน  

(1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี   
(2) การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ และ/หรือนอกสถานที่  
(3) โครงการบริการวิชาการ 

(3) มีความใฝ่รู้ในองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนาองค์
ความรู้ที่ตนมีอยู่ให้สูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา
งาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกับสถาบันหรือ
หน่วยงานภายนอก   

(1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี   
(2) การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจากการทดลองใน
ห้องปฏิบัติการ และ/หรือนอกสถานที่  
(3) โครงการบริการวิชาการ 

(4) มีความมุ่งมั่น คิดเป็น ท าเป็น มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และสามารถเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม   

(1) การมอบหมายงานที่เป็นโครงงาน เป็นระบบครบวงจร 
(2) การท ากิจกรรมที่ต้องมีการจัดสรรงาน คน และเวลา  
(3) สร้างแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงเสริมให้ผู้เรียน 

(5) มีมนุษย์สัมพันธ์และมีความสามารถในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนบนความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม
และเชื้อชาติ มีทักษะในด้านการท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถบริหารจัดการการท างานได้อย่างเหมาะสม 
และเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีในการท างาน 

(1) การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาโดย มีการ
มอบหมายงานเป็นกลุ่มของแต่ละกิจกรรม ให้เป็น
ระบบครบวงจรมีการจัดสรรงาน คน และเวลา   
(2) จัดโครงการศึกษาดูงาน  
(3) จัดโครงการสานสัมพันธ์นักศึกษา 

(6) มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร และใช้
ภาษาไทย ภาษามลายูหรือภาษาต่างประเทศ และ
ศัพท์ทางเทคนิค ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี 

(1) การมอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอในลักษณะ
การบรรยายประกอบสื่อในชั้นเรียน และมีการสื่อสาร
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
(2) จัดโครงการเสริมสร้างภาษามลายูเบื้องต้น 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ก. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้พหุ
วัฒนธรรมในสังคมได้อย่างมีความสุข และประพฤติตนโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม อาจารย์ที่
สอนในแต่ละรายวิชา  ต้องส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับ
วิทยาการต่าง ๆ ดังนี้ 
 (1) มีวินัย ตรงต่อเวลา รู้จักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะซื่อสัตย์สุจริต   รับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
 (2) เข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพสิทธิ กฎระเบียบขององค์กร   
 (3) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รู้คุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์  
 (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
 

 ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ ผู้สอน
ต้องสอดแทรกและส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิต
สาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ปลูกฝังจิตส านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยกย่องและเชิดชูนักศึกษาที่ท าความดีและเสียสละ 
 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
(1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลา ที่มอบหมาย และ
การเข้าร่วมกิจกรรม 
(2) ความมีวินัยและความใส่ใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ความซื่อสัตย์สุจริตในการท างานที่ได้รับมอบหมายและการสอบ 
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 2.1.2  ด้านความรู้ 
 

ก.  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกันขึ้น เป็นองค์

ความรู้ที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องรู้และเข้าใจ ดังนั้นมาตรฐาน
ความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของศาสตร์ที่ศึกษา และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต   

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนงานวิจัยใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(3) สามารถวิเคราะห์ปัญหาของศาสตร์ที่ศึกษา และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้องได้  
(4) มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมของศาสตร์ที่ศึกษา และสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงของ

ประเทศและสังคมโลก 
การทดสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานนี้สามารถท าได้โดยการใช้ข้อสอบวัดผลในรายวิชาที่

เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
 

 ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ใช้การบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning) โดยมุ่งเน้นทั้งหลักการทางทฤษฎี และ
การประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริงและให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง
มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา และเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้น ๆ 
 

 ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใช้การวัดผล ดังนี้  

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) รายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) งานที่ได้มอบหมาย 
(5) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(6) แฟ้มสะสมผลงาน 
 

 2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 

 ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองได้เมื่อจบการศึกษา ดังนั้น 
นักศึกษาต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญา   พร้อมกับคุณธรรม และจริยธรรม โดยกระบวนการ
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เรียนการสอนต้องเน้นให้นักศึกษารู้จักคิดหาเหตุผลเข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา  แนวคิดและ
วิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง นักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี้ 

(1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นหรือแหล่งข้อมูลที่
หลากหลายได้ด้วยตนเอง 

(2) สามารถคิดวิเคราะห์ และแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็น
ระบบ 

(3) สามารถประยุกต์ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษา และน าไปใช้ได้เหมาะสม 
(4) มีทักษะการแก้ปัญหาในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตามที่ได้รับความรู้ และการฝึกฝน 

สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาใช้แนวข้อสอบที่ให้นักศึกษาได้อธิบาย

แนวคิดและวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมา  หรือให้นักศึกษาเลือกใช้วิชาชีพที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีก าหนดให้  

 

 ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ใช้การเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และการบูรณาการการ

เรียนการสอนกับการท างาน (Work-Integrated Learning)  มุ่งเน้นให้นักศึกษารู้จักวิเคราะห์
องค์ประกอบของสถานการณ์ต่าง ๆโดยใช้บทบาทสมมติสถานการณ์จ าลอง และกรณีศึกษาเพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์แนวทางแก้ไขให้ถูกต้อง  

 

 ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

(1) การทดสอบโดยใช้สภาพจริงหรือสถานการณ์จ าลอง 
(2) การเลือกใช้วิธีการเพ่ือแก้ใขปัญหาในบริบทต่างๆ 
(3) การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 

 2.1.4 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ    
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นักศึกษาจึงต้องได้รับ
การฝึกประสบการณ์พ่ือเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับบุคคลและกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ดังนั้นผู้สอนต้อง
แนะน าการวางตัว  มารยาทในการเข้าสังคม และทักษะที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ดังนี้ 

(1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับบุคคล สามารถท างาน
เป็นทีม และรู้จักบทบาทของผู้น า/สมาชิกในกลุ่ม  

(2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษามาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(3) มีการพัฒนาการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 (4) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อสังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพ่ือการแก้ปัญหา และมี
ความรับผิดชอบทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  
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 การวัดและประเมินผลท าได้โดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการท า

กิจกรรมกลุ่ม ทั้งในและนอกชั้นเรียน   และผลสะท้อนกลับจากการฝึกประสบการณ์ต่าง ๆ 
 

ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 ด าเนินการสอนโดยการก าหนดกิจกรรมกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น หรือ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในงานอาชีพ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

(1) สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี 
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
(5) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
(6) มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดต่อสื่อสารด้วย และสามารถวางตนได้

เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม 
 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น 

(1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
(2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆที่คณะหรือที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(3) การมีส่ววนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัย 

  
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 นักศึกษาต้องมีความรู้และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงาน  การติดต่อสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะ
ที่เก่ียวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีไปพร้อมกับคุณธรรม จริยธรรม
และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา ด้วยเหตุนี้ ผู้สอนต้องใช้เทคโนโลยีในการสอนเพื่อฝึกให้นักศึกษามี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) สามารถประยุกต์ใช้หลักตรรกะ คณิตศาสตร์ สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

(2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูลเชิงตัวเลข และใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้ถูกต้อง 

(3) สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การเขียน และการ
ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อ่ืนได้อย่างเข้าใจ 
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 (4) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลในศาสตร์ที่ศึกษา และ
น าเสนอสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

 การวัดและประเมินผลอาจจัดท าในระหว่างการสอนโดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา 
ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อน ามาเรียบเรียง น าเสนอและอภิปราย    
แสดงความคิดเห็นในกลุ่ม หรือจัดกิจกรรมให้นักศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร หรือน าเสนอผลงานต่างๆ  
 

 ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ด าเนินการสอนด้วยกิจกรรมท่ีนักศึกษาต้องติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าหาข้อมูล และน าเสนอผล
จากการค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 

(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาข้อมูลและการน าเสนอผลงาน

อย่างเป็นระบบ 
(3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของสังคมแต่

ละกลุ่ม 
ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 

(1) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร 
(2) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและน าเสนอ

ผลงานอย่างเป็นระบบและทันสมัย 
(3) มีจรรยามารยาทในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และ

วัฒนธรรมสากล 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 ก. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และ ซื่อสัตย์สุจริต  
 (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ 
ขององค์กรและสังคม 
 (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามล าดับความส าคัญ  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 (4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล 
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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 (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ 
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในสาขาที่เก่ียวข้อง  
 

 ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความ
รับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มี
ความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม 
เสียสละ 
 
 ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
 (2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 
 (3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
 (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  

2.2.2 ความรู้ 
 ก. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน 
และเศรษฐศาสตร์ เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้าง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
 (2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่ส าคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ในเนื้อหา
ของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 
 (3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 (4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นต้น 
 (5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาในงานจริงได้ 
 

 ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ใช้การสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฏิบัติด้วย
การทดลองในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของ
รายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจนฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ (สหกิจศึกษา) 
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ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ 
(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
(4) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย 
(5) ประเมินจากโครงงานที่น าเสนอ 
(6) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(7) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

  

2.2.3 ทักษะทางปัญญา 
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณท่ีดี  
 (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
 (3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างเหมาะสม ใน
การพัฒนานวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
 

ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ก าหนดกรณีศึกษาท่ีให้นักศึกษาจัดท ารายงานกลุ่ม 
(4) ก าหนดที่มอบหมายให้นักศึกษา 
(5) การทดลองในห้องปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอนภาคทฤษฎี 
 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา นี้สามารถท าได้โดยการออกข้อสอบ

ที่ให้นักศึกษาแก้ปัญหา อธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และวิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้
ที่เรียนมา หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูกมาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา ไม่ควร
มีค าถามเกี่ยวกับนิยามต่างๆ 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
น าเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น 
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2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 
 (2) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 
 (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคล้องกับ
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  
 (4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคล
และงานกลุ่ม สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ  
 (5) มีจิตส านึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการท างาน และการรักษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม 
 

ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่น ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้ 
 (1) สามารถท างานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
 (2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
 (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
 (4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 
 (5) มีภาวะผู้น า 
 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้น
เรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

 
 2.2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 (1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ส าหรับการท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
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 (2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
 (3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ 
 (4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ ์
 (5) สามารถใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เก่ียวข้องได้  
 

ข. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้อาจ
ท าได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา และ
ให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

 

ค. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (1) ประเมินจากเทคนิคการใช้เครื่องมือการค านวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
 (2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ในการแก้ปัญหาโจทย์การค านวณ 
 (3) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
 (4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆท่ีมีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
●ความรับผิดชอบหลัก   o  ความรับผิดชอบรอง 

 

- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                     

11-034-101 การใช้ภาษาไทย ○  ○        ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ○ ○ ○      ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

11-034-103 สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ○ ○ ○      ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

11-034-104 การใช้ภาษามลายูในชีวิตประจ าวัน ○  ○   ○ ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○  ○ 

11-034-106 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทาง
วัฒนธรรม 

○ ○ ○    ○  ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○   

11-034-108 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น       ○    ○ ○  ○   ○    

11-034-109 ภาษาจีนเบื้องต้น ○  ○    ○  ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

2 . กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     

11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน ○      ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

11-024-112 ทักษะการคิด ○ ○ ○  ○ ○ ○  ○ ○   ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ 

3 . กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                     

11-014-119 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  ○ ○ ○  ○  ○ ○  ○ ○ ○    ○ ○ ○ ○ 

11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○  ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○ 

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์                     

10-024-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้น    ○ ○       ○    ○    ○ 

10-034-103 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   ○      ○         ○  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

10-044-103 ฟิสิกส์ในชีวิตประจ าวัน    ○              ○  

10-054-103 เคมีในชีวิตประจ าวัน    ○          ○      

 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●ความรับผิดชอบหลัก   ○ความรับผิดชอบรอง 
- หมวดวิชาเฉพาะ 

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

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์                          

05-004-101 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1         ○      ○    ○      ○ 
05-004-102 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2         ○      ○    ○      ○ 
05-004-103 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3         ○      ○    ○      ○ 
05-004-204 ฟิสิกส์วิศวกรรม 1         ○      ○    ○       
05-004-205 ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 1   ○        ○  ○  ○           
05-004-206 ฟิสิกส์วิศวกรรม 2         ○      ○    ○       
05-004-207 ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 2   ○        ○  ○  ○           
05-004-208 เคมีวิศวกรรม         ○      ○    ○       
05-004-209 ปฏิบัติเคมีวิศวกรรม    ○        ○  ○  ○           
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม                          
05-004-210 เขียนแบบวิศวกรรม          ○ ○          ○    ○ 
05-004-227 สถิตยศาสตร์   ○       ○ ○    ○    ○      

05-004-212 วัสดุวิศวกรรม   ○      ○ ○    ○       ○     

05-004-213 การโปรแกรมคอมพิวเตอร ์        ○   ○            ○   
05-004-218 ความแข็งแรงของวัสดุ         ●    ○ ● ●  ○  ● ●  ○   ● ●     ● ● 
05-064-201 การส ารวจ  ● ○   ○ ● ○  ●  ● ●  ○   ● ● ○  ●  ○ ● 
05-064-202 ชลศาสตร์  ●     ● ●  ○  ● ●  ○   ● ●     ● ● 
05-064-211ปฏิบัติการชลศาสตร์  ● ●   ● ●  ● ○  ● ●  ○   ● ● ○    ● ● 
05-064-221 การส ารวจภาคสนาม  ● ● ○  ● ○ ●  ●  ○ ●  ● ○  ● ●  ○ ● ○  ● 

05-064-248  คณิตศาสตร์ประยุกต์  ●    ●  ●  ○  ● ○  ●   ● ●   ●   ● 

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม                               

2.3.1 วิชาบังคับ                         

05-004-225 สหกิจศึกษา ○ ○ ○ ○ ● ●  ○ ● ● ●  ●  ● ●  ○ ● ● ●  ○ ○ ● 
05-004-226 เตรียมสหกิจศึกษา  ●     ● ○  ● ○ ●  ○ ○  ● ● ●     ● ●

05-064-208 วิศวกรรมอุทกวิทยา  ●  ●  ● ● ○  ○  ● ●  ○   ● ●   ●  ● ●

05-064-210 วิศวกรรมชลศาสตร์  ●  ●   ● ●  ○  ● ●  ○   ● ●     ● ●

05-064-212 เทคโนโลยีคอนกรีต  ● ●  ○ ● ● ○    ● ○ ○ ○   ● ● ○    ● ○ 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

05-064-214 ปฐพีกลศาสตร์  ●    ● ● ○ ○ ● ○ ● ●  ○   ● ●     ● ●

05-064-217 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  ●  ○ ○  ●  ○ ●  ● ●  ○   ● ●   ●  ● ●

05-064-218 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก   ●  ○  ●   ○ ○ ●  ●  ○   ● ●     ● ●

05-064-220 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1 ○ ● ○ ○  ● ● ○ ●  ○ ●   ● ○ ○  ●  ●  ○ ○ ●

05-064-222 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2 ○ ● ○ ○  ● ● ○ ●  ○ ●   ● ○ ○  ●  ●  ○ ○ ●
05-064-224 ข้อก าหนด สัญญา และการ
ประมาณราคาก่อสร้าง ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ● ○ ○  ○ ○ ● ○ ● 
05-064-226 วิศวกรรมการทาง  ●  ○  ● ● ○ ○ ○ ○ ● ●  ●   ● ● ●   ● ○ ● 
05-064-249 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1  ●    ○ ●   ● ○ ● ●     ● ●      ●

05-064-250 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2  ●    ○ ●   ●  ● ●     ● ●      ● 
05-064-219 วิศวกรรมการก่อสร้างและการ
บริหาร ○ ○ ○ ○ ○ ● ●  ○ ○ ○ ○ ○ ● ●  ● ○ ○  ○ ○ ● ○ ●

05-064-251 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ  ● ●   ● ● ○ ○ ○ ○ ● ●   ●  ● ● ○ ●   ○ ●

05-064-262 หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรมโยธา  ● ● ○ ○ ● ○ ● ●  ○ ● ● ○ ○  ● ● ○ ● ●  ● ○ ●

05-064-263 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา  ● ● ○ ○ ● ○ ● ○  ○ ● ○ ● ●  ● ● ○ ● ●  ○ ○ ●

05-064-264 ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา ○ ○ ○ ○ ● ●  ○ ● ● ●  ●  ● ●  ○ ● ● ●  ○ ○ ●

2.3.2 วิชาเลือก                          

05-064-209 ความแข็งแรงของวัสดุขั้นสูง  ●    ○ ● ●  ○  ● ● ● ○   ● ●     ● ●
05-064-223 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
โยธา ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ●
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

05-064-225 วิศวกรรมฐานราก  ●    ○ ● ● ○ ○ ○ ● ●  ○   ● ● ○    ● ●

05-064-227 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง  ●    ● ● ○  ○  ● ○ ○ ●   ● ●      ●

05-064-228 เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○   ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ●

05-064-229 การออกทางชลศาสตร์  ●    ● ● ○  ○ ●  ●  ○   ●    ●   ●

05-064-230 การจัดการทรัพยากรน้ า  ●  ● ○ ● ● ○  ○ ●  ●  ○  ● ● ○   ●  ○ ○

05-064-231 วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา  ●    ● ○ ●  ● ● ● ○  ○   ● ●     ○ ● 
05-064-232 วิศวกรรมน้ าเสีย  ●  ●  ○ ● ○  ● ●  ○ ○   ● ● ●    ● ● ○ 
05-064-233 วิศวกรรมชายฝั่งทะเล  ●  ○ ○ ○ ● ●  ○  ● ○    ● ● ○   ●  ○ ●

05-064-234 อุทกวิทยาน้ าบาดาล  ●    ○  ○ ○ ○  ● ○ ○   ● ● ○   ●  ○ ●

05-064-235 การส ารวจเส้นทาง  ● ●   ● ●  ○ ○ ○ ●   ●   ● ○   ●   ●

05-064-236 วิศวกรรมขนส่ง  ●  ○ ○ ● ● ●  ○ ○ ●  ○ ○   ● ●   ●  ○ ●

05-064-237 วิศวกรรมจราจร  ●  ○ ○ ○  ● ○ ○ ○ ●  ○ ○   ● ●   ●   ●

05-064-238 การออกแบบผิวทาง  ●  ○ ○ ○ ● ●  ○ ● ● ○  ●   ● ● ●   ● ○ ●

05-064-239 วัสดุผิวทาง  ●     ● ●  ○ ● ● ○ ○ ●  ● ○ ●    ● ● 

05-064-240 วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน  ●  ● ●  ● ○  ● ○ ● ●  ○  ● ● ○ ●    ● ○
05-064-241 การวางแผนการขนส่งและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน  ●  ●   ● ○  ● ○ ● ●  ○   ● ●   ●  ○ ●

05-064-242 โครงสร้างดิน  ●  ○ ○ ○ ● ● ○ ○  ● ● ○ ○   ● ●     ● ●

05-064-243 การปรับปรุงคุณภาพดิน  ●  ●  ○ ● ●  ○ ○ ● ● ○ ○   ● ●     ● ●
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

05-044-204 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ○ ○  ○ ○ ● ○ ●
05-044-205 การจัดการส่ิงแวดล้อมส าหรับ
อุตสาหกรรม ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ●
05-064-246 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
วิศวกรรมโยธา  ●     ○ ○ ● ○  ● ● ○ ○  ● ● ○  ●  ● ● 

05-064-253 การออกแบบสะพาน ○ ●  ○ ○  ●  ○ ● ●  ●  ○   ● ●   ●  ● 

05-064-254 การออกแบบอาคาร ○ ●  ○ ○  ●  ○ ● ●  ●  ○   ● ●   ●  ● 

05-064-255 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง  ●    ○ ● ○ ○ ○  ● ○ ○ ●  ● ● ○   ●  ○ ●
05-064-256 การประเมินและการตรวจสอบ
สภาพโครงสร้างเบื้องต้น  ●     ● ●  ○ ●   ○ ●  ● ○ ●    ● ● 

05-064-257 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม  ●      ●  ○  ● ○  ●   ● ●   ●   ●

05-064-258 การส ารวจด้วยภาพถ่าย  ●      ●  ○  ● ○  ●   ● ●   ●   ●
05-064-259 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการ
ก่อสร้างสมัยใหม ่ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ● ○ ○  ○ ○ ● ○ ●
05-064-260 เทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
ก่อสร้าง ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ ○  ○ ○ ● ○ ●
05-064-261 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพ
งานก่อสร้าง ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○  ● ● ○ ● ○ ○  ○ ○ ● ○ ●
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ใช้เกณฑ์การประเมินตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)     
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา  
การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   
การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ในการทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
 มีการประเมินการสอนของผู้สอนโดยนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา  
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เพื่อ

น ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร อาจใช้การประเมินจากตัวอย่างต่อไปนี้  

(1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ  

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน
ประกอบการ นั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ   

(3) การประเมินต าแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต  
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมีโอกาสใน

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา และ
เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ  

(5) การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อ
ความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการ
พัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา  

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จ านวนสิทธิบัตร , (ข) จ านวนรางวัล
ทางสังคมและวิชาชีพ , (ค) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ , (ง) จ านวนกิจกรรม
อาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม  
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)     
3.1  ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร  จ านวนหน่วย

กิตรวมตลอดหลักสูตร  143 หน่วยกิต  
3.2  ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม(Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2.00   
3.3  ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00   
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน  
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ /หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ ์

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ /หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์  

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม  
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การก ากับมาตรฐานหลักสูตรประกอบด้วยกระบวนการด าเนินของคณะกรรมการต่างๆ 

ดังต่อไปนี้ 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
มีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การ

ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่
ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  

1.2 คณะกรรมการประจ าคณะ  
มีหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรอง หลักสูตรในระดับคณะให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 
1.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
มีหน้าที่ประเมิน ให้ค าแนะน า การด าเนินการหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต 

ส าหรับการประกันคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร จะด าเนินการเป็นสองส่วนดังนี้คือ 
2.1 การเตรียมพร้อมบัณฑิตก่อนจบการศึกษา 
(1) จัดอบรมให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
(2) มีการจัดสอบวัดความรู้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
2.2 การติดตาม ประเมินผลบัณฑิตหลังจบการศึกษา 
(1) จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาได้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่  
(2) มีการศึกษาข้อมูลตลาดแรงงานเพ่ือผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับกับความต้องการของ

ท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ  
(3) มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  

 
3. นักศึกษา 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา   
 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและอ่ืนๆให้แก่นักศึกษาทุกคน 

(1) ควรมีผู้ช่วยสอนประจ าห้องปฏิบัติการที่มีความรู้ในจ านวนที่เหมาะสม   
(2) คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา ที่มี

ปัญหาในการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง 
(Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษา
แนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา  
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 3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา   
กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถท่ีจะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 3.3 การติดตาม ประเมินผลนักศึกษาระหว่างการศึกษา 
 (1) มีกระบวนการประเมินผลการจัดการศึกษาในแต่ละชั้นปี 
 (2) มีกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 (3) มีการประชุมสรุปผลการด าเนินการหลักสูตร 
 
4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
(1) อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
(2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร  
(3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

และมีประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร   
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้
ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ   
สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา สกอ . ดังนั้นคณะก าหนดนโยบายว่าควรจะมีการเชิญ
อาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอย่างน้อยวิชาละ 3 ชั่วโมง และส าหรับอาจารย์พิเศษ ไม่ว่าจะ
สอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญา
โท 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

(1) มีหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตรและค าอธิบายรายวิชา  
(2) มีการก าหนดแผนงาน การจัดท างบประมาณ และด าเนินการตามองค์ประกอบของ สกอ . 

และมีการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
(3) มีการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ.   
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ  
การหารายได้เสริมนอกจากรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ในการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนการสอนที่จ าเป็น 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  

6.2.1. สถานที่และอุปกรณ์การสอน  
  ใช้สถานที่ ห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ใช้สถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีอยู่แล้วและ สถานที่ใหม่ในการ
ด าเนินงาน ดังนี้  

(1) ห้องบรรยายใช้อาคารเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
(2) ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา 

- ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี 
- ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาตร์ 
- ห้องปฏิบัติการชลศาตร์ 
- ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 
- ห้องปฏิบัติการโครงสร้าง 
- ห้องปฏิบัติการวัสดุการทาง 
- ห้องปฏิบัติการส ารวจ 

(3) ห้องสัมมนาพร้อมครุภัณฑ์พ้ืนฐาน    
(4) ห้องประชุมและครุภัณฑ์พ้ืนฐาน   
(5) ครุภัณฑ์พ้ืนฐานประจ าห้องเรียน  
(6) ห้องโสตทัศนูปกรณ์  
(7) อุปกรณ์การสอนประกอบด้วย เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ จอรับภาพ 

คอมพิวเตอร์   เครื่องฉายสไลด์ วีดีทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง และ
เครื่องบันทึกเสียง    

(8) ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมอุปกรณ์ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 30 ตัว 

6.2.2 ห้องสมุด   
ใช้เอกสารประกอบการศึกษาในห้องสมุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ และส านักหอสมุด

ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งให้บริการ หนังสือ ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ 
สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ และโสตทัศนวัสดุ 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของสาขาวิชาทางวิศวกรรมศาสตร์ คือเครื่องมือ

อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการเพ่ือรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาต้องมี
ประสบการณ์การใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดความเข้าใจในหลักการ 
วิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท้ังห้องสมุด
และอินเทอร์เน็ต และสื่อการสอนส าเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการค านวณ รวมถึงสื่อ
ประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้น ต้องมีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

(1) มีห้องเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยเอื้อให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) มีห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และ
ซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างพอเพียงต่อการเรียนการสอน รวมถึง
ห้องปฏิบัติการส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  

(3) ต้องมีเจ้าหน้าที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และมี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่พร้อมใช้ปฏิบัติงาน ส าหรับใช้ประกอบการสอน 

(4) มีห้องสมุดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกในการสืบค้นความรู้ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนมีหนังสือ ต าราและวารสารในสาขาวิชาที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องในจ านวนที่เหมาะสม โดยจ านวนต าราที่เกี่ยวข้องต้องมีเพียงพอ 

(5) มีเครื่องมืออุปกรณ์ประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหว่างการเรียนการสอนในวิชา
ปฏิบัติการ ต่อจ านวนนักศึกษาในอัตราส่วนที่เหมาะสม  

 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   
ทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือการเรียนการสอนของสาขาวิชา ต้องมีความพร้อมอยู่ในที่ตั้งเดียวกับ

หลักสูตรที่ขอเปิดด าเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมสนับสนุนการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรให้เป็นไปตาม   

(1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 
2558 (หรือฉบับปรับปรุงแก้ไขล่าสุด) ข้อ 15 ว่าด้วยการประกันคุณภาพของหลักสูตร  

(2) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและ
ด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548  

(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ .ศ. 2549 ว่าด้วย 
มาตรฐานด้าน พันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้  

โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามข้อก าหนดข้างต้นโดย  
- จัดท าแบบส ารวจความต้องการจากนักศึกษาในใช้ทรัพยากรสนับสนุน การเรียนการสอน 

  - จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน  
6.5 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
(1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีเจ้าหน้าทีป่ระจ าห้องปฏิบัติการ  
(2) การเพ่ิมทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน   
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1) มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือใหม่ๆ 
และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนการสอน  

2) บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถ
บริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรม
เฉพาะทาง เช่น การเตรียมห้องปฏิบัติการในวิชาที่มีการฝึกปฏิบัติ  

 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา 
เพ่ือติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้เกณฑ์การ
ประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่ มี ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่ น้อยกว่า 3.5 จาก 
คะแนนเต็ม 5.0 

   ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
 

✓ 

 

เกณฑ์ประเมิน  :  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้  ตัว
บ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของจ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดในแต่ละปี   
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน

การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็
จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การ

สอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา 
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา  

 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจต้อง
ออกปฏิบัติงานในรายวิชา สหกิจศึกษา เป็นเวลา 4 เดือนซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศก์
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความ
รับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
อีกท้ังประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี โดยการก าหนดตัวบ่งชี้หลักและเป้าหมายผลการด าเนินงานขั้นต่ าทั่วไป ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนด 

 
 

4. กระบวนการการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การ
สอน  

- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 - วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร  
 - เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี)  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร  
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2557 
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ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ขอมูลประวัติอาจารยประจําหลักสูตร 

1. ชื่อ-สกุล นายซุลกีฟลี มามะ 
เลขประจําตัวประชาชน 3-9699-00014-47-9 

ตําแหนง อาจารย 
 

วุฒกิารศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมขนสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2542 

วศ.ม. โยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551 

 
ผลงานทางวิชาการ 5 ป 
1. บทความตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาต ิ
ระดับนานาชาต ิ
 Mama S. and Taneerananon P. (2016). Effective Motorcycle Lane Configuration 
Thailand: A Case Study of Southern Thailand. Engineering Journal. 20(3), 113-121. 
ระดับชาต ิ
 - 
 
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบบัเต็มจากการประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
ระดับนานาชาต ิ
 - 
ระดับชาติ 

ซุลกีฟลี  มามะ (2560) การศึกษาการผสมน้ํายางธรรมชาติกับแอสฟลตคอนกรีตในการสรางถนน การ
ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที ่22, 18-20 กรกฎาคม 2560 ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ 
อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา หนา 46-51 



110 

 

2. ชื่อ-สกุล นายอาบีเด็ง  ฮาวา 

เลขประจําตัวประชาชน 3-9411-00025-92-4 

ตําแหนง อาจารย 
 

วุฒกิารศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2548 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2551 

ปร.ด. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2557 

 
ผลงานทางวิชาการ 5 ป 
1. บทความตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาต ิ
ระดับนานาชาต ิ
 Hawa A., Salaemae P., Prachasaree W. and Tonnayopas D. (2017). Compressive 
Strength and Microstructural Characteristics of Fly Ash based Geopolymer with High Volume 
Field Para Rubber Latex. Romanian journal of materials. 47(4), 462-469. 
 Hawa A., Prachasaree W. and Tonnayopas D. (2017). Effect of water-to-powder ratios 
on the compressive strength and microstructure of metakaolin based geopolymers. Indian 
Journal of Engineering and Materials Sciences. 24(6), 499-560. 
Prachasaree W. and Hawa A. (2017). Prediction of Torsional Strength for Very High Early 
Strength Geopolymer. Materials Science. 23(4), 378-383. 
 W. Prachasaree, S. Limkatanyu, A. Hawa, and A. Samakrattakit. (2014). Development of 
Equivalent Stress Block Parameters for Fly-Ash-Based Geopolymer Concrete. Arabian Journal 
for Science and Engineering. 39(12), 8549-8558. 
 Hawa A., Tonnayopas D. and Prachasaree W. (2014). Performance Evaluation of 
Metakaolin Based Geopolymer Containing Parawood Ash and Oil Palm Ash Blends. Materials 
Science. 20(3), 339-344. 
 Prachasaree W., Piriyakootorn S., Limkatanyu S. and Hawa A. (2014) Baseline Moisture 
Resistance of PWP Cement Composite Boards Reinforced with Internal Glass Fiber 
Reinforcement under Accelerated Wet - Dry Aging. Journal of Composite. Vol. 2014. 
 Tonnayopas D., Hawa A., Prachasaree W. and Taneerananon P. (2014). Effect of 
Parawood Ash on Drying Shrinkage, Compressive Strength and Microstructural 
Characterization of Metakaolin-based Geopolymer Mortar. Key Engineering Materials, 594-
595, 411-415. 
 Hawa A., Tonnayopas D., Prachasaree W. and Taneerananon P. (2013). Investigation the 
Effects of Oil Palm Ash in Metakaolin based Geopolymer. Ceramics-Silikaty. 57(4), 319-327. 
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 Hawa A., Tonnayopas D., Prachasaree W. and Taneerananon P. (2013). Development 
and performance evaluation of very high early strength geopolymer for rapid road repair. 
Advances in Materials Science and Engineering. Vol. 2013. 
 Hawa A., Tonnayopas D. and Prachasaree W. (2013). Performance Evaluation and 
Microstructure Characterization of Metakaolin-Based Geopolymer Containing Oil Palm Ash. 
Scientific World Journal. Vol. 2013. 
 Prachasaree W., Limkatanyu S. and Hawa A. (2013). Parawood Particle Cement 
Composite Boards under Accelerated Wet/Dry Cycling and Natural Aging. Journal of 
Sustainable Cement-Based Materials. 2(3-4), 227-237. 
 
ระดับชาต ิ
 อาบีเด็ง ฮาวา และวรพจน ประชาเสรี (2559) จีโอพอลิเมอรดินขาวเผา วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครนิทร ฉบับที่ 8 เลม 1 มกราคม-เมษายน หนา 155-167. 
 อาบีเด็ง ฮาวา ดนุพล ตันนโยภาส วรพจน ประชาเสรี และพิชัย ธานีรณานนท (2556) สมบัติวัสดุ
ประสานจีโอพอลิเมอรดินขาวเผาเพ่ืองานซอมแซมผิวทางคอนกรีต วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนคริ
นทร ฉบับที่ 5 เลม 2 พฤษภาคม-สิงหาคม หนา 37-47 
 
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
ระดับนานาชาต ิ

Hawa A. and D. Tonnayopas (2013). Lightweight Aggregate Concrete Blended with Rice 
Husk Ash and Para Rubber Wood Fly Ash. The 11th International Conference on Mining, 
Materials and Petroleum Engineering. November 11-13, 2013, Chiang Mai, Thailand. 
 
ระดับชาติ 
 -  
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3. ชื่อ-สกุล นายอิมรอน หะยียูโซะ 

เลขประจําตัวประชาชน 1-9498-00051-81-3 

ตําแหนง อาจารย 
 

วุฒกิารศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2552 

วศ.ม. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2555 

 

ผลงานทางวิชาการ 5 ป 
1. บทความตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาต ิ
ระดับนานาชาต ิ
 - 
ระดับชาต ิ

อิมรอน หะยียูโซะ และวัฒนชัย สมิทธากร (2561) พฤติกรรมแบบไรเชิงเสนของโครงขอหมุนสามมิติ
พิจารณาความไมสมบูรณตั้งตน วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ฉบับท่ี 10 เลม 2 พฤษภาคม-
สิงหาคม หนา 103-114 
 
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
ระดับนานาชาต ิ
 - 
ระดับชาติ 

ดีอานา  ดือเระ มูหามะซือกรี  มะอุเซ็ง เปรมฤดี  บินเจะแม และอิมรอน หะยียูโซะ (2560) พฤติกรรม
การดัดของคานไมประกอบลามิ เนต งานประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งท่ี  6, 18 ตุลาคม 2560  ณ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หนา 1099-1110 

ฮาซัน คอแดะ และอิมรอน หะยียูโซะ (2560) สมบัติเชิงกลของไมไผสําหรับงานวิศวกรรมโยธา งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6, 18 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หนา 1043-1051 
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4. ชื่อ-สกุล นางสาววนัชพร แมงสาโมง 

เลขประจําตัวประชาชน 1-9698-00125-57-4 

ตําแหนง อาจารย 
 

วุฒกิารศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 2560 

วศ.ม. วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร 2557 

 

ผลงานทางวิชาการ 5 ป 
1. บทความตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาต ิ
ระดับนานาชาต ิ
 - 
ระดับชาต ิ

วนัชพร แมงสาโมง และฮาซัน คอแดะ (2561) การศึกษาความออนไหวของคาพารามิเตอรใน
แบบจําลอง SWAT ตอปริมาณน้ําทาและปริมาณน้ําใตดิน : กรณีศึกษาลุมน้ําเพชรบุรี วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ฉบับที่ 10 เลม 2 พฤษภาคม-สิงหาคม หนา 80-92 
 
 
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
ระดับนานาชาต ิ
 - 
ระดับชาติ 

วนัชพร แมงสาโมง และ กอบเกียรติ ผองพุฒิ  (2560) การประเมินปริมาณน้ําทาและองคประกอบ
ของสมดุลน้ํา ในลุมน้ําเพชรบุรีโดยแบบจาลอง Soil and Water Assessment Tool. การประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 55 31 มกราคม -2 กุมภาพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนา 
476-483 
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5. ชื่อ-สกุล นายฮาซัน คอแดะ 

เลขประจําตัวประชาชน 1-9699-00102-60-6 

ตําแหนง อาจารย 

 

วุฒกิารศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปท่ีสําเร็จ 

วศ.บ. เทคโนโลยีธรณ ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2554 

วศ.ม. เทคโนโลยีธรณ ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2557 

 

ผลงานทางวิชาการ 5 ป 
1. บทความตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาต ิ
ระดับนานาชาต ิ
 - 
ระดับชาต ิ

วนัชพร แมงสาโมง และฮาซัน คอแดะ (2561) การศึกษาความออนไหวของคาพารามิเตอรใน
แบบจําลอง SWAT ตอปริมาณน้ําทาและปริมาณน้ําใตดิน : กรณีศึกษาลุมน้ําเพชรบุรี วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร ฉบับที่ 10 เลม 2 พฤษภาคม-สิงหาคม หนา 80-92 
 
 
2. บทความที่ไดรับการตีพิมพฉบับเต็มจากการประชมุวิชาการระดับชาติและนานาชาต ิ
ระดับนานาชาต ิ

Kodae H. And Fuenkajorn. K. (2 0 1 4 ). Shear Rate Effect on Strength and Stiffness of 
Sandstone Fractures.  Rock Mechanics Proceedings of the Fifth Thailand Symposium. 22-23 
January, 2015, Romantic Resort & Spa, Khao Yai, Nakhon Ratchasima, Thailand, 357-366. 

Kodae. H. And Fuenkajorn K.  ( 2 0 1 4 ) .  Shear Strength and Stiffness of Sandstone 
Fractures as Affected by Shear Velocity.  International Conference on Advances in Civil 
Engineering for Sustainable Development (ACESD 2014). 27-29 August 2014, Suranaree 
University of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand, 273-278. 
 
ระดับชาติ 

ฮาซัน คอแดะ และอิมรอน หะยียูโซะ (2560) สมบัติเชิงกลของไมไผสําหรับงานวิศวกรรมโยธา งาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6, 18 ตุลามคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หนา 1043-1051 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แผนภูมิแสดงความตอเนือ่งของการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 
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คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
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คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

05-064-202 3(3-0-6)

ชลศาสตร์

05-064-218 4(3-3-6)
การออกแบบ

โครงสร้างไม้และเหล็ก

05-004-225 6(0-42-0)

สหกิจศึกษา

05-064-222 3(0-6-3)
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05-064-226 3(3-0-6)

วิศวกรรมการทาง

05-064-2xx 3(x-x-x)

วิชาเลือก
(กลุ่มว ิชาเฉพาะทางวิศวกรร ม)

11-014-120 1(0-2-1)

กิจกรรมพลศึกษา

05-064-221 1(0-80-0)

การสํารวจภาคสนาม

11-034-101 3(2-2-5)

การใช้ภาษาไทย

05-064-211 1(0-3-6)

ปฏิบัติการชลศาสตร์

05-064-248 3(3-0-6)

คณิตศาสตร์ประยุกต์

05-064-210 3(3-0-6)

วิศวกรรมชลศาสตร์

05-004-226 1(0-3-2)

เตรียมสหกิจศึกษา

05-064-224 3(3-0-6)
ข้อกําหนด สัญญา และการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

05-064-2xx 3(x-x-x)

วิชาเลือก
(กลุ่มว ิชาเฉพาะทางวิศวกรร ม)

xx-xxx-xxx 3(x-x-x)

วิชาเลือกเสรี

05-064-265 1(0-3-0)

การทดสอบวัสดุการทาง

05-064-2xx 3(x-x-x)

วิชาเลือก
(กลุ่มว ิชาเฉพาะทางวิศวกรร ม)

143(x-x-x)
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11-024-112 3(2-2-5)

ทักษะการคิด

05-004-201 3(3-0-6)

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1

05-004-202 3(3-0-6)

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2

05-064-202 3(3-0-6)

ชลศาสตร์

05-064-218 4(3-3-6)
การออกแบบ

โครงสร้างไม้และเหล็ก

05-064-263 1(0-3-2)

สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา

05-064-222 3(0-6-3)

โครงงานวิศวกรรมโยธา 2

05-004-204 3(3-0-6)

ฟิสิกส์วศิวก รรม 1

05-004-206 3(3-0-6)

ฟิสิกส์วศิวกรรม 2

05-004-212 3(3-0-6)

วัสดุวิศวกรรม

11-014-117 3(3-0-6)

กฎหมายในชีวิตประจําวัน

05-064-217 4(3-3-6)
การออกแบบ

คอนกรีตเสริมเหล็ก

05-004-205 1(0-2-1)

ปฏิบัต ิฟิสิก ส์วิศวกรรม 1

05-004-207 1(0-2-1)

ปฏิบัติฟิสิกส์วิศวกรรม 2

05-004-218 3(3-0-6)

ความแข็งแรงของวัสดุ

11-034-102 3(2-2-5)

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

05-064-250 3(3-0-6)

การวิเคราะห์โครงสร้าง 

05-064-219 3(3-0-6)
วิศวกรรมการก่อสร้างและการ

บริหาร

10-034-103 3(3-0-6)

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน

05-004-208 3(3-0-6)

เคมีวิศวกรรม

05-064-249 3(3-0-6)

การวิเคราะห์โครงสร้าง 

05-064-214 4(3-3-6)

ปฐพีกลศาสตร์

10-044-103 3(3-0-6)

ฟิสิกส์ในชีวิตประจ ําวัน

05-004-209 1(0-2-1)

ปฏิบัติเคมีวิศวกรรม

05-064-208 3(3-0-6)

วิศวกรรมอุทกวิทยา

10-054-103 3(3-0-6)

เคมีในชีวิตประจําวัน

05-004-210 3(2-3-5)

เขียนแบบวิศวกรรม

11-034-103 3(2-2-5)
สนทนาภาษาอ ังกฤษเพือการ   

สือสาร

05-064-212 3(2-3-5)

เทคโนโลยีคอนกรีต

05-064-251 1(0-3-0)

วัสดุวิศวกรรมโยธาและการ

ทดสอบ

10-024-101 3(2-2-5)
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เบืองต้น

11-034-104 3(2-2-5)
การใช้ภาษามลายูใน

ชีวิตประจําวัน

05-064-201 3(2-2-5)

การสํารวจ

xx-xxx-xxx 3(x-x-x)

วิชาเลือกเสรี

05-004-211 3(3-0-6)

กลศาสตร์วิศวก รรม

11-014-119 1(0-2-1)

การออกกําลังกายเพือสุขภาพ

05-004-213 3(2-2-5)

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์

05-064-220 1(0-2-1)

โครงงานวิศวกรรมโยธ า 1

เทอมท ี1 เทอมท ี2 เทอมที 3 เทอมท ี4 เทอมท ี5 เทอมท ี6 เทอมที 7 เทอมท ี8

21(16-10-37)20(16-8-36) 18(14-88-29)22(18-8-40) 19(x-x-x)18(x-x-x) 9(x-x-x)

05-004-203 3(3-0-6)

คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3

143(x-x-x)

แผนภูมิแสดงความต่อเนืองของการศึกษา

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

สําหรับแผนการเรียนเลือกแบบฝึกงาน

05-064-2xx 3(x-x-x)

วิชาเลือก
(ก ลุ่มว ิชาเฉพาะทางวิศวกรร ม)

05-064-2xx 3(x-x-x)

วิชาเลือก
(ก ลุ่มว ิชาเฉพาะทางวิศวกรร ม)

11-014-120 1(0-2-1)

กิจกรรมพลศึกษา

05-064-221 1(0-80-0)

การสํารวจภาคสนาม

11-034-101 3(2-2-5)

การใช้ภาษาไทย

05-064-211 1(0-3-6)

ปฏิบัติการชลศาสตร์

05-064-248 3(3-0-6)

คณิตศาสตร์ประยุกต์

05-064-210 3(3-0-6)

วิศวกรรมชลศาสตร์

05-064-262 3(2-3-6)
หัวข้อพิเศษทางวิศวกรรม

โยธา

05-064-224 3(3-0-6)
ข้อกําหนด สัญญา และการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

xx-xxx-xxx 3(x-x-x)

วิชาเลือกเสรี

05-064-2xx 3(x-x-x)

วิชาเลือก
(กลุ่มว ิชาเฉพาะทางวิศวกรร ม)

05-064-264 3(0-42-0)

ฝึกงานทางวิศวกรรมโยธา

ฤดูร้อน

3(0-42-0)

13(9-9-23)

05-064-226 3(3-0-6)

วิศวกรรมการทาง

05-064-265 1(0-3-0)

การทดสอบวัสดุการทาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษ

หลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

รายละเอียดการปรับหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
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รายละเอียดการปรับหลักสูตร 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 
 

1. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 เริ่มใชหลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2561 
 

2. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 

    ครั้งที ่…………….เมื่อวันที ่………. เดือน ……………….. พ.ศ. ………………… 
 

3. สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 

    ครั้งที ่…………….เมื่อวันที่ ………. เดือน ……………….. พ.ศ. ………………… 
 

4. เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร 

 เนื่องดวยหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาครบรอบของการปรังปรุง  

จึงมีความจําเปนตองทําการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามที่เกณฑการตรวจรับรองหลักสูตรเพ่ือ

รับรองปริญญา ซึ่งเปนเกณฑใหม ตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร 

หรือวุฒิบัตรเทียบเทา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2558 

 ในครั้งนี้สาขาวิชาโยธา ไดมีการปรับแกไขโครงสรางหลักสูตร พรอมท้ังไดเพิ่มวิชา รวมท้ัง

ปรับแกไขคําอธิบายรายวิชา มีการปรับแผนการศึกษา และเพิ่มเติมรายละเอียดตางๆ เพ่ือใหมีความ

สอดคลองกับเกณฑการตรวจรับรองหลักสูตรเพ่ือรับรองปริญญา ตามขอบังคับสภาวิศวกรตอไป 
 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข 
 

 5.1 ปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหตรงตามที่เกณฑการตรวจรับรองหลักสูตรเพ่ือรับรองปริญญา 

ตามขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรเทียบเทา ในสาขา

วิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2561 
  

 5.2 ปรับปรุงปรัชญาการศึกษา 

 เดิม 

 ผลิตวิศวกรทางดานวิศวกรรมโยธาที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรูความสามารถในสาขา

วิศวกรรมโยธา ที่เปลี่ยนแปลงและกาวหนาอยูตลอดเวลา มีความคิดริเริ่ม คิดเปนทําเปน สามารถ
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บูรณาการความรูที่ไดเรียนมาใชประโยชน เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศชาติ มีความ

รับผิดชอบตอสังคม และมีจรรยาบรรณในสายวิชาชีพ 
 

 แกไขเปน 

ปรัชญาของหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2561) ไดกําหนดไวดังนี้ ผลิตวิศวกรทางดานวิศวกรรม

โยธาที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรูความสามารถในทางทฤษฎีและการปฏิบัติงานไดจริงในดาน

วิศวกรรมโยธาที่เปลี่ยนแปลงและกาวหนาอยูตลอดเวลา มีความคิดริเริ่ม คิดเปนทําเปน สามารถ

บูรณาการความรูที่ไดเรียนมาใชประโยชน เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศชาติ มีความ

รับผิดชอบตอสังคม และมีจรรยาบรรณในสายวิชาชีพ 
 

 5.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เดิม 

1.ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาที่มีคุณธรรมจริยธรรม และตระหนักถึง

จรรยาบรรณในสายวิชาชีพ 

2.ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาที่มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในทาง

วิศวกรรมโยธา ไดอยางถูกตองเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3.ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาที่มีความสามารถคิด วิเคราะหและสังเคราะห 

แสวงหาองคความรู รวมกับชุมชนในการแกปญหาทางดานวิศวกรรมโยธาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาที่สามารถนําความรูจากการศึกษา ประยุกตใช

ในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

5.ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาที่มีความสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม 
 

แกไขเปน 

1.ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรโยธาที่มีคุณธรรมจริยธรรม ทั้งตอตนเองและสังคม และตระหนักถึง

จรรยาบรรณในสายวิชาชีพ 

2.ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรโยธาที่มีความรู ความเขาใจ องคความรูทางดานเทคโนโลยี

วิศวกรรมโยธาและองคความรูพื้นฐาน และมีทักษะในทางดานวิศวกรรม   

3.ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรโยธาที่มีความสามารถคิด วิเคราะหและสังเคราะห แสวงหาองค

ความรู รวมกับชุมชน ในการแกปญหาทางดานวิศวกรรมโยธาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรโยธาที่สามารถนําความรูจากการศึกษา ประยุกตใชในการดํารงชีวิต

ในสังคมไดอยางมีความสุข 
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5.ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรโยธาที่มีความสามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม 
6.ผลิตบัณฑิตเปนวิศวกรโยธาที่มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใชภาษาไทย 

ภาษาตางประเทศ และศัพททางเทคนิคในการติดตอสื่อสาร ไดอยางเหมาะสม  
 

 5.4 แกไขจํานวนหนวยกิต ชั่วโมงการเรียนการสอนและชื่อวิชา 
 

หลักสตูรเดิม หลักสตูรปรับปรุง 

05-064-252  วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 4(2-6-4) 

Civil Engineering Materials and Testing 

05-064-252  วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 1(0-3-0) 

Civil Engineering Materials and Testing  

05-064-225  วิศวกรรมฐานราก  4(3-3-6) 

(Foundation Engineering) 

05-064-225  วิศวกรรมฐานราก  3(3-0-6) 

(Foundation Engineering) 
 

 5.5 เพ่ิมรายวิชาใหม 

05-064-253 การออกแบบสะพาน       3(3-0-6) 

  (Bridge Design) 

รายวิชาบังคบัเรียนกอน : 05-064-217 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ชนิดของสะพาน ขอกําหนดการออกแบบและการกําหนดน้ําหนักบรรทุก การออกแบบ

โครงสรางสวนบนของสะพานเหล็ก คอนกรีต และคอนกรีตอัดแรง การออกแบบโครงสรางสวนลาง

ของสะพาน 
 

05-064-254 การออกแบบอาคาร      3(3-0-6) 

(Building Design) 

รายวิชาบังคบัเรียนกอน : 05-064-217 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก และ 05-064-218 การ

ออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 

การออกแบบโครงสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบโครงสรางอาคาร ระบบพ้ืนและฐาน

ราก การวิเคราะหโครงอาคารเนื่องจากน้ําหนักบรรทุกและแรงลม กฎหมายอาคารที่เก่ียวของ 

มาตรฐานและขอกําหนดการออกแบบ การออกแบบองคอาคาร กําแพงรับแรงเฉือนและถังเก็บน้ําใน

อาคาร 
 

05-064-255 เทคโนโลยีคอนกรีตข้ันสูง      3(3-0-6) 

 (Advanced Concrete Technology) 

รายวิชาบังคบัเรียนกอน : 05-064-212  เทคโนโลยีคอนกรีต และ 05-064-251 วัสดุวิศวกรรม

โยธาและการทดสอบ 
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โครงสรางพื้นฐานของซีเมนตเฟสต วัสดุพื้นฐาน การเลือกสารผสมเติมลงและสารแตงเติม 

การควบคมุอัตราสวนและคุณภาพ สมบัติของคอนกรีตในสภาพสดและแข็งตัว การออกแบบสวนผสม

คอนกรีตเพ่ือกําลังและความคงทน การประยุกตคอนกรีตชนิดพิเศษในงานการกอสราง เชน คอนกรีต

ที่มีกําลังสูง และคอนกรีตอัดแนนดวยตนเองและคอนกรีตบดอัด 
 

05-064-256 การประเมินและการตรวจสอบสภาพโครงสรางเบื้องตน  3(3-0-6) 

(Introduction to Structural Condition Evaluation and Investigation) 

หลักการเบื้องตนสําหรับการประเมินและตรวจสอบสภาพโครงสราง วิธีการเลือกสรรประเมิน

และตรวจสอบสภาพโครงสรางท่ีเหมาะสมเบื้องตน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและ

ประเมินสภาพของโครงสราง เชน การทดสอบแบบไมทําลายและกึ่งทําลายการประเมินและแกไข

ความไมแนนอนและขอจํากัดในประสิทธิภาพของการทดสอบแบบไมทําลายแลพกึ่งทําลาย 
 

05-064-257 ธรณวีิทยาทางวิศวกรรม      3(3-0-6) 

(Engineering Geology) 

จักรวาลและโลก ลักษณะผิวของเปลือกโลกและกระบวนการทางธรณีวิทยา การเปลี่ยน

ลักษณะของเปลือกโลก หินและแร วัฎจักรของหินและกระบวนการผุพัง โครงสรางหิน แผนที่ภูมิ

ประเทศและแผนที่ธรณีวิทยา งานสนามของหิน แร และโครงสรางทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาประยุกต

ในงานเข่ือน อุโมงคและฐานรากบนช้ันหิน ธรณีพิบัติภัย แผนดินไหวและดินถลม 
 

05-064-258 การสํารวจดวยภาพถาย      3(3-0-6) 

(Photogrammetry) 

รายวิชาบังคบัเรียนกอน : 05-064-201  การสํารวจ 

หลักการสํารวจดวยภาพถาย กลองถายภาพและการถายภาพ ระบบพิกัดภาพถายและการ

ปรับแตงคาพิกัด ภาพถายดิ่ง เรขาคณิตภาพถาย การมองภาพสามมิติ ระยะเหลื่อมของภาพคูซอน 

การวางแผนงานถายภาพทางอากาศ จุดควบคุมในงานถายภาพทางอากาศ การตอภาพถายทาง

อากาศ ภาพถายเอียงและการดัดแกภาพ เครื่องรางแผนที่สามมิติ งานภาพออโธโฟโต การสํารวจดวย

ภาพถายภาคพ้ืนดิน การแปลงคาพิกัด 
 

05-064-259 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม    3(3-0-6)  

(Modern Construction Engineering and Technology)  

เทคนิคและวิธีการกอสรางสําหรับขั้นตอนการกอสรางครบวงจร ไดแก เทคนิคการกอสราง

เสาเข็ม โครงสรางใตดิน โครงสรางอาคาร การติดตั้ง การใชงานและการจัดการเครื่องจักรกลหนักใน
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งานกอสราง เทคนิคการประสานและลําดับงานประเภทตางๆ อาทิ งานโยธา งานระบบเครื่องกล งาน

ระบบไฟฟา งานสถาปตยกรรม ฯลฯ เทคนิคการวางแผนและการจัดการผังโครงการ  
 

05-064-260 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานกอสราง     3(3-0-6)  

(Information Technology in Construction) 

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ

โครงการกอสราง ทักษะพ้ืนฐานดานคอมพิวเตอร อาทิ การใชงานแคลคูลเลชั่นสเปรดชีส การใชงาน

ระบบฐานขอมูล ฯลฯ โปรแกรมคอมพิวเตอรสาหรับชวยการบริหารโครงการกอสราง อาทิ โปรแกรม

ชวยประมาณราคา โปรแกรมการวางแผนเวลา โปรแกรมชวยจัดการทรัพยากร โปรแกรมชวยติดตาม

ความกาวหนา โปรแกรมชวยจดการเอกสารในโครงการกอสราง ฯลฯ บทบาทของสมาชิกในทีมงาน

โครงการกอสรางในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี ประสิทธิภาพ  
 

05-064-261 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพงานกอสราง   3(3-0-6) 

(Productivity and Quality Management in Construction) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกบการจัดการผลิตภาพและคุณภาพสําหรับโครงการกอสราง ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอผลิตภาพและคุณภาพในโครงการกอสราง แนวคิดและวิธีการการปรับปรุงผลิตภาพ 

แนวคิดและวิธีการปรับปรุงคณุภาพงานกอสราง 

05-064-265 การทดสอบวัสดุการทาง   3(3-0-6) 

(Highway Material Testing) 

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุสาหรับการทาง สมบัติของมวลรวม สมบัติของแอสฟลต การออกแบบ

สวนผสมแอสฟลต 
 

5.6 แกไขรายวิชาบังคับเรียนกอน 

หลักสตูรเดิม หลักสตูรปรับปรุง 

05-004-212  วัสดุวศิวกรรม  3(3-0-6) 

          (Engineering Materials) 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 05-004-208 เคมีวิศวกรรม 

05-004-212  วัสดุวศิวกรรม  3(3-0-6) 

          (Engineering Materials) 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี

05-064-202  ชลศาสตร  3(3-0-6) 

          (Hydraulics) 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี

05-064-202  ชลศาสตร  3(3-0-6) 

          (Hydraulics) 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 05-004-211 กลศาสตร

วิศวกรรม หรือ 05-004-227 สถิตยศาสตรวิศวกรรม 

05-064-217  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็  4(3-3-6) 

(Reinforced Concrete Design) 

05-064-217 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหลก็  4(3-3-6) 

(Reinforced Concrete Design) 
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หลักสตูรเดิม หลักสตูรปรับปรุง 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 05-064-250 การวิเคราะห

โครงสราง 2 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 05-064-249 การวิเคราะห

โครงสราง 1 

05-064-214  ปฐพีกลศาสตร  4(3-3-6) 

(Soil Mechanics) 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 05-004-218 ความแข็งแรง

ของวัสดุ และ 05-064-202     ชลศาสตร 

05-064-214  ปฐพีกลศาสตร  4(3-3-6) 

(Soil Mechanics) 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 05-004-218 ความแข็งแรง

ของวัสดุ 

05-064-225  วิศวกรรมฐานราก  3(3-0-6) 

(Foundation Engineering) 

รายวิชาบังคับเรียนกอน  05-064-253 ปฐพีกลศาสตร 

และ 05-064-217 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

05-064-225  วิศวกรรมฐานราก  3(3-0-6) 

(Foundation Engineering) 

รายวิชาบังคับเรียนกอน  05-064-253 ปฐพีกลศาสตร  

05-064-246 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงาน

วิศวกรรมโยธา 3(2-3-4) 

(Computer Program for Civil Engineering) 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : 05-004-213  การโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

05-064-246 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงาน

วิศวกรรมโยธา 3(2-3-4) 

(Computer Program for Civil Engineering) 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี

 

 5.7 แกไขคําอธิบายรายวิชา 

หลักสตูรเดิม หลักสตูรปรับปรุง 

05-064-249 การวิเคราะหโครงสราง 1 3(3-0-6) 

แนะนําการวิเคราะหโครงสรางเบือ้งตน แรงปฏิกริยา 

แรงเฉือนและโมเมนตในโครงสรางดิเทอรมิเนทท่ีสมดลุ 

ระบบผังแรงสมดุล เสนอิทธิพลของโครงสรางดิเทอร

มิเนท การแอนตัวของโครงสราง ดิเทอรมิเนทดวยวิธี

งานเสมือน พลังงานของความเครยีดและผังแรงของวิ

ลเลยีดมอร การวิเคราะหระบบแรงของโครงสรางแบบ

อินดิเทอรมิเนทโดยวิธ ีconsistent deformation 

05-064-249 การวิเคราะหโครงสราง1  3(3-0-6) 

แนะนําการวิเคราะหโครงสรางเบื้องตน แรงปฏิกริยา 

แรงเฉือนและโมเมนตในโครงสรางดิเทอรมิเนทที่สมดุล 

ระบบผังแรงสมดุล เสนอิทธิพลของโครงสรางดิเทอร 

มิเนท การแอนตัวของโครงสราง ดิเทอรมิเนทดวยวิธี

งานเสมือน การวิเคราะหระบบแรงของโครงสรางแบบ

อินดิเทอรมิเนทโดยวิธี consistent deformation 

 

05-064-251 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 4(2-6-4) 

พฤติกรรมพ้ืนฐานและคณุสมบัติ ตลอดจนแนะนําการ

ตรวจสอบและการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา เหล็ก

รูปพรรณและเหล็กเสน, ไม, ซีเมนต, มวลรวมและ

สวนผสมคอนกรตี, คอนกรีตสดและคอนกรตีที่แข็งตัว

แลว, วัสดุการทาง และวสัดุอ่ืนๆ ในงานวิศวกรรมโยธา 

05-064-251 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ 1(0-3-0) 

พฤติกรรมพ้ืนฐานและคณุสมบัติ ตลอดจนแนะนําการ

ตรวจสอบและการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา เหล็ก

รูปพรรณและเหล็กเสน, ไม และวสัดุอ่ืนๆ ในงาน

วิศวกรรมโยธา รวมถึงการทดสอบแบบไมทําลาย 
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5.10 ปรับปรุงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

  เดิม 

 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ – นามสกลุ ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา 

1 นายซุลกีฟลี มามะ อาจารย วศ.ม. (โยธา) มอ. 

วศ.บ. (วิศวกรรมขนสง) มทส. 

2 นายวชิานันท  ชะมาย อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มจธ. 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มจธ. 

3 นายปกปอง  รัตนชู อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มจธ. 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มจธ. 

4 นายอาบีเด็ง  ฮาวา อาจารย ปรด. (วิศวกรรมโยธา) มอ. 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มอ. 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มอ. 

5 นายแอซัน  ยูโซะ อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมกอสรางและการจัดการ) 

สจล. 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มทม. 

 

แกไขเปน 

 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อ – นามสกลุ ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒ ิสาขาวิชา 

1 นายซุลกีฟลี มามะ อาจารย วศ.ม. (โยธา) มอ. 

วศ.บ. (วิศวกรรมขนสง) มทส. 

2 นายอาบีเด็ง  ฮาวา อาจารย ปรด. (วิศวกรรมโยธา) มอ. 

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มอ. 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มอ. 

3 นายอิมรอน หะยยีโูซะ อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) จุฬา. 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มทส. 

4 นางสาววนัชพร แมงสาโมง อาจารย วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) มก. 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มนร. 

5 นายฮาซัน คอแดะ อาจารย วศ.ม. (เทคโนโลยีธรณ)ี มทส. 

วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณ)ี มทส. 
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข 

เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

ของกระทรวงศึกษาธิการ และเกณฑสภาวิศวกร ปรากฏดังนี้ 

 

โครงสรางหลักสูตร 

เกณฑ

กระทรวง 

(หนวยกิต) 

เกณฑสภา

วิศวกร 

(หนวยกิต) 

โครงสรางเดิม 

(หนวยกิต) 

โครงสรางใหม 

(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 - 32 32 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

         พ้ืนฐานวิทยาศาตร 

         พื้นฐานวิศวกรรม 

         วิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 

 

72 

- 

- 

- 

84 

- 

24 

24 

107 

21 

26 

60 

105 

21 

26 

58 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 6 6 

จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา   145 143 
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รายละเอียดเปรียบเทียบการปรับหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เหตุผลในการ

ปรับปรุง 

โครงสรางหลักสูตร 
 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 145 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต 

             1.1) กลุมวิชาภาษาศาสตร 12 หนวยกิต 

             1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 หนวยกิต 

             1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 107 หนวยกิต 

             2.1) กลุมวิชาเฉพาะพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต 

             2.2) กลุมวิชาเฉพาะพืน้ฐานทางดานวิศวกรรม 26 หนวยกิต 

             2.3) กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 60 หนวยกิต 

                   2.3.1) วิชาบังคับ 50 หนวยกิต 

                   2.3.2) วิชาเลือก 10 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 
 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 143 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร   

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หนวยกิต 

             1.1) กลุมวิชาภาษาศาสตร 12 หนวยกิต 

             1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 8 หนวยกิต 

             1.3) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 12 หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ 105 หนวยกิต 

             2.1) กลุมวิชาเฉพาะพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร 21 หนวยกิต 

             2.2) กลุมวิชาเฉพาะพืน้ฐานทางดานวิศวกรรม 26 หนวยกิต 

             2.3) กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 58 หนวยกิต 

                   2.3.1) วิชาบังคับ 49 หนวยกิต 

                   2.3.2) วิชาเลือก 9 หนวยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 หนวยกิต 

ปรับลดจํานวน

หนวยกิต ใน

หมวดวิชา

เฉพาะเพื่อ

ความ

เหมาะสมกับ

ระยะเวลาใน

การเรยีน 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ  
2.2วิชาเฉพาะพื้นฐานทางดานวิศวกรรม      
05-004-210  เขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-4) 

รายวิชา 
หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2วิชาเฉพาะพื้นฐานทางดานวิศวกรรม 
05-004-210  เขียนแบบวิศวกรรม   3(2-3-4) 
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ปรับปรุง 
  (Engineering Drawing) 
05-004-211 กลศาสตรวิศวกรรม    3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics) 
05-004-212     วัสดุวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Engineering Materials) 
05-004-213     การโปรแกรมคอมพิวเตอร   3(2-3-4) 
  (Computer Programming) 
05-004-218 ความแข็งแรงของวัสด ุ           3(3-0-6) 
 (Strength of Materials) 
05-064-201 การสํารวจ   3(2-3-4) 
 (Surveying) 
05-064-202 ชลศาสตร          3(3-0-6) 
 (Hydraulics) 
05-064-211     ปฏิบัติการชลศาสตร          1(0-3-0) 
 (Hydraulic Laboratory) 
05-064-221 การสํารวจภาคสนาม            1(0-80-0) 
 (Field Surveying) 
05-064-247  คณิตศาสตรประยุกต   3(3-0-6) 
 (Applied Mathematics) 
05-064-253           ปฐพีกลศาสตร    4(3-3-6) 
                           (Soil Mechanics) 
หมายเหต ุ 05-064-221 การสํารวจภาคสนาม เปนวิชาสําหรับนักศกึษาลงทะเบียน
โดยคดิผลการศึกษาเปน G, P หรอื F ตามขอบังคับมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนคริ
นทร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557  
 
2.3 กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
          2.3.1 วิชาบังคับ 
05-064-208  วิศวกรรมอุทกวิทยา    3(3-0-6) 

  (Engineering Drawing) 
05-004-211 กลศาสตรวิศวกรรม    3(3-0-6) 
 (Engineering Mechanics) 
05-004-212     วัสดุวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Engineering Materials) 
05-004-213     การโปรแกรมคอมพิวเตอร   3(2-3-4) 
  (Computer Programming) 
05-004-218 ความแข็งแรงของวัสด ุ           3(3-0-6) 
 (Strength of Materials) 
05-064-201 การสํารวจ   3(2-3-4) 
 (Surveying)  
05-064-202 ชลศาสตร          3(3-0-6) 
 (Hydraulics) 
05-064-211     ปฏิบัติการชลศาสตร          1(0-3-0) 
 (Hydraulic Laboratory) 
05-064-221 การสํารวจภาคสนาม            1(0-80-0) 
 (Field Surveying) 
05-064-247  คณิตศาสตรประยุกต   3(3-0-6) 
 (Applied Mathematics) 
05-064-253           ปฐพีกลศาสตร    4(3-3-6) 
                           (Soil Mechanics) 
หมายเหต ุ 05-064-221 การสํารวจภาคสนาม เปนวิชาสําหรับนักศกึษาลงทะเบียนใน
เทอมปกติ แตปฎิบตัิในชวงฤดูรอน โดยคิดผลการศึกษาเปน S หรือU  
 
 
2.3 กลุมวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม 
          2.3.1 วิชาบังคับ 
05-064-208  วิศวกรรมอุทกวิทยา    3(3-0-6) 
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ปรับปรุง 
 (Engineering Hydrology) 
05-064-210  วิศวกรรมชลศาสตร    3(3-0-6) 
 (Hydraulic Engineering) 
05-064-212  เทคโนโลยีคอนกรตี    3(2-3-4) 
 (Concrete Technology) 
05-064-217  การออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก   4(3-3-6) 
 (Reinforced Concrete Design) 
05-064-218  การออกแบบโครงสรางไมและเหลก็  4(3-3-6) 
 (Timber and Steel Design) 
05-064-220  โครงงานวิศวกรรมโยธา 1    1(0-2-1) 
 (Civil Engineering Project I) 
05-064-222  โครงงานวิศวกรรมโยธา 2    3(0-6-3) 
 (Civil Engineering Project II) 
05-064-224  ขอกําหนด สัญญา และการประมาณราคากอสราง  3(3-0-6) 
 (Specifications, Contracts and Cost Estimation) 
05-004-225  สหกิจศึกษา   6(0-42-0) 

 (Co-operative Education) 
05-064-226  วิศวกรรมการทาง    3(3-0-6) 
  Highway Engineering  
05-064-249  การวิเคราะหโครงสราง 1   3(3-0-6) 
 (Structural Analysis I) 
05-064-250  การวิเคราะหโครงสราง 2   3(3-0-6) 
 (Structural Analysis II) 
05-064-251  วิศวกรรมการกอสรางและการบรหิาร 3(3-0-6) 
 (Construction Engineering and Management) 
05-064-252  วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ  4(2-6-4) 
  Civil Engineering Materials and Testing 
 

 (Engineering Hydrology) 
05-064-210  วิศวกรรมชลศาสตร    3(3-0-6) 
 (Hydraulic Engineering) 
05-064-212  เทคโนโลยีคอนกรตี    3(2-3-4) 
 (Concrete Technology) 
05-064-217  การออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก   4(3-3-6) 
 (Reinforced Concrete Design) 
05-064-218  การออกแบบโครงสรางไมและเหลก็  4(3-3-6) 
 (Timber and Steel Design) 
05-064-220  โครงงานวิศวกรรมโยธา 1    1(0-2-1) 
 (Civil Engineering Project I) 
05-064-222  โครงงานวิศวกรรมโยธา 2    3(0-6-3) 
 (Civil Engineering Project II) 
05-064-224  ขอกําหนด สัญญา และการประมาณราคากอสราง  3(3-0-6) 
 (Specifications, Contracts and Cost Estimation) 
05-004-225  สหกิจศึกษา   6(0-42-0) 

 (Co-operative Education) 
05-064-226  วิศวกรรมการทาง    3(3-0-6) 
  Highway Engineering  
05-064-249  การวิเคราะหโครงสราง 1   3(3-0-6) 
 (Structural Analysis I) 
05-064-250  การวิเคราะหโครงสราง 2   3(3-0-6) 
 (Structural Analysis II) 
05-064-251  วิศวกรรมการกอสรางและการบรหิาร 3(3-0-6) 
 (Construction Engineering and Management) 
05-064-252  วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ  1(0-3-0) 
  Civil Engineering Materials and Testing 
05-064-265 การทดสอบวัสดุการทาง   1(0-3-0) 
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ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 05-004-225 สหกิจศึกษา เปนวิชาบังคับ สําหรับนักศึกษาลงทะเบียนโดย
คิดผลการศึกษาเปน G, P หรือ F ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร วา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 ทั้งน้ีใหมีกิจกรรมเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนการสหกิจศึกษา 
 
 
 
 
 
         2.3.1 วิชาเลือก                                            10 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนในรายวิชาตามท่ีกําหนดจํานวนไมนอยกวา      10 หนวยกิต 
05-064-203  เขียนแบบโยธาและสถาปตย   2(1-2-3) 
 (Civil and Architectural Drawing) 
05-064-204  พลศาสตรวิศวกรรมโยธา    2(2-0-4) 
 (Civil Engineering Dynamics) 
05-064-205  เทคโนโลยีการกอสราง    2(1-2-3) 

 (Construction Technology) 
05-064-206  เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร  3(2-3-4) 
 (Computer Aided Drafting for Civil Engineering) 
05-064-209  ความแข็งแรงของวัสดุขั้นสูง    3(3-0-6) 
 (Advanced Strength of Materials) 

  Highway Materials Testing 
05-004-226     เตรียมสหกิจศึกษา    1(0-3-2)  

                 (Pre – Cooperative Education) 
หมายเหต ุ 05-004-225 สหกิจศกึษา  05-004-226 เตรียมสหกิจศกึษา 05-064-264 
สําหรับนักศึกษาลงทะเบยีนโดยคดิผลการศึกษาเปน S หรือ U 
05-064-262     หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 

                (Special Topic in Civil Engineering) 
05-064-263      สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา   1(0-3-2) 

               (Civil Engineering Seminar) 
05-064-264            ฝกงานทางวิศวกรรมโยธา   3(0-42-0) 

               (Practical Training in Civil Engineering) 
 
หมายเหต ุ 05-064-262 ฝกงานทางวิศวกรรมโยธา 05-064-263 สัมมนาทาง
วิศวกรรมโยธา และ 05-064-264 ฝกงานทางวิศวกรรมโยธา สําหรบันักศึกษา
ลงทะเบียนโดยคดิผลการศึกษาเปน S หรือ U 
 
         2.3.1 วิชาเลือก                                            9 หนวยกิต 
ใหเลือกเรยีนในรายวิชาตามท่ีกําหนดจํานวนไมนอยกวา      9 หนวยกิต 
05----------------              ------------------------------------------------------------------- 

     ------------------------------------------------------------------- 
05----------------              ------------------------------------------------------------------- 

     ------------------------------------------------------------------- 
05-064-205  เทคโนโลยีการกอสราง    2(1-2-3) 

 (Construction Technology) 
05-064-206  เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร  3(2-3-4) 
 (Computer Aided Drafting for Civil Engineering) 
05-064-209  ความแข็งแรงของวัสดุขั้นสูง    3(3-0-6) 
 (Advanced Strength of Materials) 
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ปรับปรุง 
05-064-214  ปฐพีกลศาสตร    3(3-0-6) 
 Soil Mechanics 
05-064-215  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร    1(0-3-0) 
 Soil Mechanics Laboratory 
05-064-216  การทดสอบวสัดุและโครงสราง   1(0-3-0) 
 (Materials and Structural Testing) 
05-064-223  ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 
 (Safety in Civil Engineering Work) 
05-064-225  วิศวกรรมฐานราก     4(3-3-6) 
 (Foundation Engineering) 
05-064-227  การออกแบบคอนกรีตอัดแรง   3(3-0-6) 
 (Prestressed Concrete Design) 
05-064-228  เครื่องจักรกลงานกอสราง    3(3-0-6) 
 (Construction Equipment) 
05-064-229  การออกแบบทางชลศาสตร    3(3-0-6) 
 (Hydraulic Design) 
05-064-230  การจัดการทรัพยากรนํ้า    3(3-0-6) 
 (Water Resource Management) 
05-064-231  วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา  3(3-0-6) 
 (Water Supply and Sanitary Engineering) 
05-064-232  วิศวกรรมน้ําเสีย    3(3-0-6) 
 (Wastewater Engineering) 
05-064-233  วิศวกรรมชายฝงทะเล    3(3-0-6) 
 (Coastal Engineering) 
05-064-234  อุทกวิทยาน้ําบาดาล    3(3-0-6) 
 Groundwater Hydrology 
05-064-235  การสํารวจเสนทาง    3(2-3-4) 
 (Route Surveying) 

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

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

05-064-216  การทดสอบวสัดุและโครงสราง   1(0-3-0) 
 (Materials and Structural Testing) 
05-064-223  ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา  3(3-0-6) 
 (Safety in Civil Engineering Work) 
05-064-225  วิศวกรรมฐานราก     3(3-0-6) 
 (Foundation Engineering) 
05-064-227  การออกแบบคอนกรีตอัดแรง   3(3-0-6) 
 (Prestressed Concrete Design)  
05-064-228  เครื่องจักรกลงานกอสราง    3(3-0-6) 
 (Construction Equipment) 
05-064-229  การออกแบบทางชลศาสตร    3(3-0-6) 
 (Hydraulic Design) 
05-064-230  การจัดการทรัพยากรนํ้า    3(3-0-6) 
 (Water Resource Management) 
05-064-231  วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา  3(3-0-6) 
 (Water Supply and Sanitary Engineering) 
05-064-232  วิศวกรรมน้ําเสีย    3(3-0-6) 
 (Wastewater Engineering) 
05-064-233  วิศวกรรมชายฝงทะเล    3(3-0-6) 
 (Coastal Engineering) 
05-064-234  อุทกวิทยาน้ําบาดาล    3(3-0-6) 
 Groundwater Hydrology 
05-064-235  การสํารวจเสนทาง    3(2-3-4) 
 (Route Surveying) 
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ปรับปรุง 
05-064-236  วิศวกรรมขนสง    3(3-0-6) 
 (Transportation Engineering) 
05-064-237  วิศวกรรมจราจร    3(3-0-6) 
 (Traffic Engineering) 
05-064-238  การออกแบบผิวทาง    3(3-0-6) 
 (Pavement Design) 
05-064-239  วัสดุผิวทาง   3(3-0-6) 

 (Pavement Materials) 
05-064-240  วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน   3(3-0-6) 
 (Road Safety Engineering) 
05-064-241  การวางแผนการขนสงและการใชประโยชนที่ดนิ  3(3-0-6) 
 (Transportation Planning and Land Use) 
05-064-242  โครงสรางดิน    3(3-0-6) 
 (Earth Structures) 
05-064-243  การปรับปรุงคุณภาพดิน    3(3-0-6) 
 (Soil Stabilization) 
05-064-245 การฝกทกัษะการออกแบบคอนกรตีเสริมเหล็ก  1(0-3-0)  

   (Design Practice Reinforced Concrete) 
05-064-246   โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรมโยธา3(2-3-3) 
 (Computer Program for Civil Engineering)  
05-064-247  ฝกทักษะการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก   1(0-3-0) 
 (Design Practice Timber and Steel) 
05-044-204  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม    3(3-0-6) 
 (Engineering Economics) 
05-044-205  การจัดการสิ่งแวดลอมสาํหรับอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
         (Environmental Management for Industry) 
 
 

05-064-236  วิศวกรรมขนสง    3(3-0-6) 
 (Transportation Engineering) 
05-064-237  วิศวกรรมจราจร    3(3-0-6) 
 (Traffic Engineering) 
05-064-238  การออกแบบผิวทาง    3(3-0-6) 
 (Pavement Design) 
05-064-239  วัสดุผิวทาง   3(3-0-6) 

 (Pavement Materials) 
05-064-240  วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน   3(3-0-6) 
 (Road Safety Engineering) 
05-064-241  การวางแผนการขนสงและการใชประโยชนที่ดนิ  3(3-0-6)  
 (Transportation Planning and Land Use) 
05-064-242  โครงสรางดิน    3(3-0-6) 
 (Earth Structures) 
05-064-243  การปรับปรุงคุณภาพดิน    3(3-0-6) 
 (Soil Stabilization) 
---------------              ------------------------------------------------------------------- 

     ------------------------------------------------------------------- 
05-064-246   โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรมโยธา3(2-3-3) 
 (Computer Program for Civil Engineering)  
05---------------              ------------------------------------------------------------------- 

     ------------------------------------------------------------------- 
05-044-204  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม    3(3-0-6) 
 (Engineering Economics) 
05-044-205  การจัดการสิ่งแวดลอมสาํหรับอุตสาหกรรม  3(3-0-6) 
 (Environmental Management for Industry) 
05-064-253 การออกแบบสะพาน   3(3-0-6) 

 (Bridge Design) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับลด

รายวิชาที่

ซ้ําซอน 
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ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 

05-064-254 การออกแบบอาคาร   3(3-0-6) 
 (Building Design) 
05-064-255 เทคโนโลยีคอนกรตีข้ันสูง   3(3-0-6) 

 (Advanced Concrete Technology) 
05-064-256 การประเมินและการตรวจสอบสภาพโครงสรางเบื้องตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Structural Condition Evaluation and Investigation) 
05-064-257 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม   3(3-0-6) 
 (Engineering Geology) 
05-064-258 การสํารวจดวยภาพถาย   3(3-0-6) 
 (Photogrammetry)  
05-064-259 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหม  3(3-0-6)  
   (Modern Construction Engineering and Technology) 
05-064-260 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานกอสราง   3(3-0-6)  
  (Information Technology in Construction) 
05-064-261 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพงานกอสราง  3(3-0-6) 
  (Productivity and Quality Management in Construction) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปรียบเทียบแผนการศึกษา 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน 
11-014-119 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ   1(0-2-1) 
10-024-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบ้ืองตน     3(2-2-5) 
10-034-103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
10-044-103 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน           3(3-0-6) 
10-054-103 เคมีในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
05-004-204 ฟสิกสวิศวกรรม 1    3(3-0-6) 
05-004-205 ปฏิบัติฟสิกสวิศวกรรม 1    1(0-2-1) 
05-004-210 เขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-4) 
  รวม     20(16-9-35) 
 

เปรียบเทียบแผนการศึกษา 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน 
11-014-119 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ   1(0-2-1) 
10-024-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบ้ืองตน     3(2-2-5) 
10-034-103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
10-044-103 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน           3(3-0-6) 
10-054-103 เคมีในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
05-004-204 ฟสิกสวิศวกรรม 1    3(3-0-6) 
05-004-205 ปฏิบัติฟสิกสวิศวกรรม 1    1(0-2-1) 
05-004-210 เขียนแบบวิศวกรรม    3(2-3-4) 
  รวม     20(16-9-35) 
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ปรับปรุง 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา        1(0-2-1) 
11-034-104 การใชภาษามาลายูในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 
05-004-201 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1   3(3-0-6) 
05-004-206 ฟสิกสวิศวกรรม 2    3(3-0-6) 
05-004-207 ปฏิบัติฟสิกสวิศวกรรม 2       1(0-2-1) 
05-004-208 เคมีวิศวกรรม              3(3-0-6) 
05-004-209 ปฏิบัติเคมีวิศวกรรม   1(0-2-1) 
05-004-211 กลศาสตรวิศวกรรม    3(3-0-6) 
05-004-213 การโปรแกรมคอมพิวเตอร   3(2-3-4)               
  รวม                                              21(16-11-36) 
 
ปที่ 2 ภาคการศกึษาตน 
11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 
11-034-101 การใชภาษาไทย    3(2-2-5) 
05-004-202 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2   3(3-0-6) 
05-004-212 วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) 
05-004-218 ความแข็งแรงของวัสด ุ   3(3-0-6) 
05-064-202 ชลศาสตร     3(3-0-6) 
05-064-211 ปฏิบัติการชลศาสตร   1(0-3-0) 
05-064-201 การสํารวจ    3(2-3-4) 
                รวม                                              22(18-10-38) 
 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
11-034-103 สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
05-004-203 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3     3(3-0-6) 
05-064-208 วิศวกรรมอุทกวิทยา                   3(3-0-6) 
05-064-249 การวิเคราะหโครงสราง 1   3(3-0-6) 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา        1(0-2-1) 
11-034-104 การใชภาษามาลายูในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 
05-004-201 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1   3(3-0-6) 
05-004-206 ฟสิกสวิศวกรรม 2    3(3-0-6) 
05-004-207 ปฏิบัติฟสิกสวิศวกรรม 2       1(0-2-1) 
05-004-208 เคมีวิศวกรรม              3(3-0-6) 
05-004-209 ปฏิบัติเคมีวิศวกรรม   1(0-2-1) 
05-004-211 กลศาสตรวิศวกรรม    3(3-0-6)  
05-004-213 การโปรแกรมคอมพิวเตอร   3(2-3-4)               
  รวม                                              21(16-11-36) 
 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน 
11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   3(2-2-5) 
11-034-101 การใชภาษาไทย    3(2-2-5) 
05-004-202 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2   3(3-0-6) 
05-004-212 วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) 
05-004-218 ความแข็งแรงของวัสด ุ   3(3-0-6) 
05-064-202 ชลศาสตร     3(3-0-6) 
05-064-211 ปฏิบัติการชลศาสตร   1(0-3-0) 
05-064-201 การสํารวจ    3(2-3-4) 
                รวม                                              22(18-10-38) 
 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
11-034-103 สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 
05-004-203 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3     3(3-0-6) 
05-064-208 วิศวกรรมอุทกวิทยา                   3(3-0-6) 
05-064-249 การวิเคราะหโครงสราง 1   3(3-0-6) 
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ปรับปรุง 
05-064-253 ปฐพีกลศาสตร    4(3-3-6) 
05-064-212 เทคโนโลยีคอนกรตี               3(2-3-4) 
05-064-235 สํารวจเสนทาง    3(2-3-4)  
               รวม                                                        22(18-11-37) 
 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
05-064-221 การสํารวจภาคสนาม             1(0-180-0) 
               รวม                                                             1(0-180-0) 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน 
05-064-248 คณิตศาสตรประยุกต   3(3-0-6) 
05-064-250 การวิเคราะหโครงสราง 2   3(3-0-6) 
05-064-252    วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ  4(2-6-4) 
05-064-224 ขอกําหนด สัญญาและการประมาณราคากอสราง 3(3-0-6) 
11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
11-024-112 ทักษะการคิด    3(2-2-5) 
05-064-210 วิศวกรรมชลศาสตร    3(3-0-6) 
                รวม                                               22(19-8-39) 
 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 
05-064-217 การออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  4(3-3-6) 
05-064-218 การออกแบบโครงสรางไมและเหลก็  4(3-3-6) 
05-064-226 วิศวกรรมการทาง    3(3-0-6) 
05-064-220 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1   1(0-2-1) 
xx-xxx-xxx     วิชาเลือกเสร ี    3(x-x-x) 
                รวม                                              15(x-x-x) 
 
 
 

05-064-253 ปฐพีกลศาสตร    4(3-3-6) 
05-064-251   วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ  1(0-3-0) 
05-064-221 การสํารวจภาคสนาม   1(0-80-0) 
               รวม                                                        18(14-88-29) 
 
----------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาตน 
11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3(3-0-6) 
11-024-112 ทักษะการคิด    3(2-2-5) 
05-064-248 คณิตศาสตรประยุกต   3(3-0-6) 
05-064-250 การวิเคราะหโครงสราง 2   3(3-0-6) 
05-064-210 วิศวกรรมชลศาสตร    3(3-0-6) 
05-064-212 เทคโนโลยีคอนกรตี               3(2-3-4) 
xx-xxx-xxx     วิชาเลือกเสร ี    3(x-x-x) 
                รวม                                               18(x-x-x) 
 
ปที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 
05-064-210 วิศวกรรมชลศาสตร    3(3-0-6) 
05-064-217 การออกแบบคอนกรีตเสรมิเหล็ก  4(3-3-6) 
05-064-218 การออกแบบโครงสรางไมและเหลก็  4(3-3-6) 
05-064-220 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1   1(0-2-1) 
05-064-265   การทดสอบวสัดุการทาง   1(0-3-0) 
05-064-2xx     วิชาบังคับเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม  3(x-x-x) 
xx-xxx-xxx     วิชาเลือกเสร ี    3(x-x-x) 
  รวม     19(x-x-x) 
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ปรับปรุง 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาตน 
05-004-225 สหกิจศึกษา             6(0-42-0) 
                รวม                                                6(0-42-0) 
 
 
 
 
 
 
 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 
05-064-251 วิศวกรรมการกอสรางและการบรหิาร  3(3-0-6) 
05-064-222 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2   3(0-6-3) 
05-064-225  วิศวกรรมฐานราก      4(3-3-6) 
05-064-236  วิศวกรรมขนสง     3(3-0-6) 
xx-xxx-xxx     วิชาเลือกเสร ี    3(x-x-x) 
                รวม                                                 16(x-x-x) 
 

*แผนสําหรับเลือกเรียนสหกิจศึกษา 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาตน 
05-064-251 วิศวกรรมการกอสรางและการบรหิาร  3(3-0-6) 
05-064-222 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2   3(0-6-3) 
05-064-224 ขอกําหนด สัญญาและการประมาณราคากอสราง 3(3-0-6) 
05-064-226 วิศวกรรมการทาง    3(3-0-6) 
05-004-226 เตรียมสหกจิศึกษา    1(0-3-2) 
05-064-2xx     วิชาบังคับเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม  3(x-x-x) 
05-064-2xx     วิชาบังคับเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม  3(x-x-x) 
  รวม     19(x-x-x) 
 

ปที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 
05-004-225 สหกิจศึกษา             6(0-42-0) 
                รวม                                                6(0-42-0) 
 

*แผนสําหรับเลือกเรียนฝกงาน 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาตน 
05-064-251 วิศวกรรมการกอสรางและการบรหิาร  3(3-0-6) 
05-064-222 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2   3(0-6-3) 
05-064-224 ขอกําหนดสัญญาและการประมาณราคากอสราง 3(3-0-6)  
05-064-226 วิศวกรรมการทาง    3(3-0-6) 
05-064-263  สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา   1(0-3-2)  
 

  รวม     13(6-9-17) 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 
05-064-262 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา  3(2-3-6) 
05-064-2xx     วิชาบังคับเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม  3(x-x-x) 
05-064-2xx     วิชาบังคับเลือกเฉพาะทางวิศวกรรม  3(x-x-x) 
 

  รวม     9(x-x-x) 
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ปรับปรุง 
ปที่ 4 ภาคการศึกษาฤดูรอน 
05-064-264  ฝกงานทางวิศวกรรมโยธา   3(0-42-0)  
  รวม     3(0-42-0) 
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ภาคผนวก ฉ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
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ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

ความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูที่คาดหวังและความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ลําดับ
ที ่

ELO 

มาตรฐา
นการ

อุดมศึก
ษา 

สภา
วิศวกร 

วิสัยทัศ
นและ
พันธกิจ 

สถาน
ประ 
กอบ  
การ 

ศิษยเกา นักศึกษา 

1 มีคุณธรรม จริยธรรม เปนพลเมือง
ดีรับผดิชอบตอตนเอง วิชาชีพตอ
สังคม และปฏิบัตตินภายใต
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ 

      

2 สามารถประยุกตความรูทางดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
สังคมศาสตร 
 เปนพ้ืนฐานของการเรียนรูดาน
วิศวกรรมโยธา 

      

3 มีความรูและความเขาใจ
ผลกระทบของการดําเนินงานดาน
วิศวกรรมโยธาตอเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม 

      

4 สามารถออกแบบการทดสอบ และ
ดําเนินการทดสอบ การวเิคราะห 
การแปลผลขอมลู จากการทดสอบ 

      

5 มีความพรอมสอบใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ
ในระดับภาคีวศิวกร 

      

6 สามารถใชอุปกรณและ เครื่องมือ 
มีเทคนิค ทักษะ ทางวิศวกรรม
สมัยใหมทีส่ําหรับการปฏิบัติ
วิชาชีพวิศวกรรมโยธา 

      

7 สามารถติดตอสื่อสารในงาน
วิศวกรรม ไดอยางมีประสิทธผิลทัง้
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศ 
และการเขียนรายงานการเสนอ
ผลงานทางวิศวกรรม 

      

8 แสดงใหเห็นถึงความเปนผูใฝ
เรียนรู และมีทักษะในการเรียนรู
ดวยตนเองตลอดชีวิต 
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แขนงวิชายอยตามองคความรู 
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แขนงวิชายอยตามองคความรู 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

(1) กลุมความรูดานวิศวกรรมโครงสรางและวัสด ุ(Structural Engineering & Materials) 

การวิเคราะหและออกแบบโครงสราง x x  x     

05-004-210 เขียนแบบวิศวกรรม         

05-004-211 กลศาสตรวิศวกรรม         

05-004-218 ความแข็งแรงของวัสดุ                

05-064-248  คณิตศาสตรประยุกต         

05-064-212 เทคโนโลยีคอนกรีต         

05-064-217 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก         

05-064-218 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก          

05-064-220 โครงงานวิศวกรรมโยธา 1         

05-064-222 โครงงานวิศวกรรมโยธา 2         

05-064-249 การวิเคราะหโครงสราง 1         

05-064-250 การวิเคราะหโครงสราง 2         

05-064-251 วัสดุวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ         

05-064-262 หัวขอพิเศษทางวิศวกรรมโยธา         

05-064-205 เทคโนโลยีการกอสราง         

05-064-209 ความแข็งแรงของวัสดุข้ันสูง         

05-064-216 การทดสอบวัสดุและโครงสราง         

05-064-227 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง         

05-064-238 การออกแบบผิวทาง         

05-064-239 วัสดุผิวทาง         

05-064-253 การออกแบบสะพาน         

05-064-254 การออกแบบอาคาร         

05-064-255 เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง         

05-064-256 การประเมินและการตรวจสอบสภาพ

โครงสรางเบื้องตน 

        

(2) กลุมความรูดานวิศวกรรมปฐพี และชลศาสตร (Soil & Hydraulic Engineering) 
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

วิศวกรรมปฐพ ีหรือชลศาสตร x x x x   x  

05-064-202 ชลศาสตร         

05-064-211 ปฏิบัติการชลศาสตร         

05-064-208 วิศวกรรมอุทกวิทยา         

05-064-210 วิศวกรรมชลศาสตร         

05-064-214 ปฐพีกลศาสตร         

05-064-225 วิศวกรรมฐานราก           

05-064-229 การออกแบบทางชลศาสตร         

05-064-230 การจัดการทรัพยากรน้ํา         

05-064-231 วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา         

05-064-232 วิศวกรรมน้ําเสีย           

05-064-233 วิศวกรรมชายฝงทะเล         

05-064-234 อุทกวิทยาน้ําบาดาล         

05-064-242 โครงสรางดิน         

05-064-243 การปรับปรุงคุณภาพดิน         

05-064-257 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม         

(3) กลุมความรูดานวิศวกรรมสํารวจ และการจัดการ (Surveying & Engineering 

Management) 

3.1 วิศวกรรมสํารวจ หรือ x      x  

05-064-201 การสํารวจ         

05-064-221 การสํารวจภาคสนาม         

05-064-235 การสํารวจเสนทาง         

05-064-258 การสํารวจดวยภาพถาย         

3.2 การบริหารงานกอสราง หรือ x      x  

05-004-225 สหกิจศึกษา         

05-004-226 เตรียมสหกิจศึกษา         

05-064-219 วิศวกรรมการกอสรางและการบริหาร         
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05-064-224 ขอกําหนด สัญญา และการประมาณราคา

กอสราง 

        

05-064-263 สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา         

05-064-264 ฝกงานทางวิศวกรรมโยธา         

05-044-204 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม         

05-044-205 การจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับอุตสาหกรรม         

05-064-206 เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวย
คอมพิวเตอร 

        

05-064-223 ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมโยธา         

05-064-228 เครื่องจักรกลงานกอสราง         

05-064-246 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรม

โยธา 

        

05-064-259 วิศวกรรมและเทคโนโลยีการกอสราง

สมัยใหม 

        

05-064-260 เทคโนโลยีสารสนเทศในงานกอสราง         

05-064-261 การจัดการผลิตภาพและคุณภาพงาน

กอสราง  

        

3.3 วิศวกรรมระบบประปา หรือสุขาภิบาล หรือ x x x x   x x 

05-064-231 วิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา         

05-064-232 วิศวกรรมน้ําเสีย           

3.4 วิศวกรรมการทาง หรือ x x x x   x  

05-064-226 วิศวกรรมการทาง         

05-064-238 การออกแบบผิวทาง         

05-064-239 วัสดุผิวทาง         

05-064-265 การทดสอบวัสดุการทาง         

3.5 วิศวกรรมขนสง x      x  

05-064-236 วิศวกรรมขนสง         

05-064-237 วิศวกรรมจราจร           

05-064-240 วิศวกรรมความปลอดภัยทางถนน         
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เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05-064-241 การวางแผนการขนสงและการใชประโยชน

ที่ดิน  

        

 
 

รายวิชาที่จัดสอนโดยคณะอื่น 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11-034-101 การใชภาษาไทย         

11-034-102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน         

11-034-103 สนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร         

11-034-104 การใชภาษามลายูในชีวิตประจําวัน         

11-034-106 การเรียนรูภาษาอังกฤษผานทางวัฒนธรรม         

11-034-108 ภาษาญี่ปุนเบื้องตน         

11-034-109 ภาษาจีนเบ้ืองตน         

11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจําวัน         

11-024-112 ทักษะการคิด         

11-014-119 การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ         

11-014-120 กิจกรรมพลศึกษา         

10-024-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบ้ืองตน         

10-034-103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน         

10-044-103 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน         

10-054-103 เคมีในชีวิตประจําวัน         

05-004-204 ฟสิกสวิศวกรรม 1         

05-004-205 ปฏิบัติฟสิกสวิศวกรรม 1         

05-004-206 ฟสิกสวิศวกรรม 2         

05-004-207 ปฏิบัติฟสิกสวิศวกรรม 2         

05-004-208 เคมีวิศวกรรม         

05-004-209 ปฏิบัติเคมีวิศวกรรม          
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รายวิชาที่จัดสอนโดยสาขาวิชาอื่นของคณะ 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05-004-101 คณิตศาสตรวิศวกรรม 1         

05-004-102 คณิตศาสตรวิศวกรรม 2         

05-004-103 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3         

05-004-212 วัสดุวิศวกรรม         

05-004-213 การโปรแกรมคอมพิวเตอร         

05-044-204 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม         

05-044-205 การจัดการสิ่งแวดลอมสําหรับอุตสาหกรรม         

 

รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชาอื่น/หลักสูตรอื่นท่ีตองมาเรียน 

เนื้อหาความรู 
องคความรู 

1 2 3 4 5 6 7 8 

05-004-210 เขียนแบบวิศวกรรม         

05-004-211 กลศาสตรวิศวกรรม         

05-004-218 ความแข็งแรงของวัสดุ                

 


