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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครนิทร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :    วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
 

หมวดที ่1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย     :  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) 
    ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Industrial Technology Program in Civil   
        Technology (Continuing Program) 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีโยธา) 
  ชื่อยอ :  อส.บ. (เทคโนโลยีโยธา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor of Industrial Technology (Civil    
        Technology) 
 ชื่อยอ :  B.Ind.Tech. (Civil Technology) 
 
3.  วิชาเอก (ถาม)ี  
     ไมม ี
 
4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
     จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  76  หนวยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร  
     5.1  รูปแบบ 
              หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
     5.2  ภาษาที่ใช 
              จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย  
     5.3  การรับเขาศึกษา 
              นักศกึษาไทย 
     5.4  ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
             เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
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     5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
              ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร  
 - หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 - หลักสูตรนี้ปรับปรุงมาจากหลักสูตร พ.ศ. 2559 
 - เริ่มใชหลักสูตรนี้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2564 
 - กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรใหความเห็นชอบและอนุมัติ
หลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
 - กรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรใหความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตรนี้ใน
การประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 
 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2552  
ในปการศึกษา พ.ศ. 2565   
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา (สัมพันธกับสาขาวิชา) 
    8.1  ผูควบคุมงานโยธาหรอืงานกอสราง 
    8.2  เจาหนาที่ฝายงานวิศวกรรมและการบริหารงาน 
    8.2  นายชางสํารวจ 
    8.3  ผูชวยวิศวกรและผูกํากับดูแลชางเทคนิค 
    8.4  ประกอบธุรกิจรับเหมากอสราง 
    8.5  ประกอบธุรกิจจําหนายวัสดุกอสราง 
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9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ ตําแหนงทางวิชาการ 
วุฒิการศึกษา 
(เรียงจากวุฒิ

สูงสุด) 
สาขาวิชา 

สําเรจ็การศึกษา 

สถาบัน ปที่สําเรจ็ 

1 นายอารง  มะเซ็ง ผูชวยศาสตราจารย ค.อ.ม. 
ปทส. 

โยธา 
การกอสราง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาลัยเทคนิคดุสติ 

2550 
2539 

2 นายปรีชา  สะแลแม
   

ผูชวยศาสตราจารย ค.อ.ม. 
ค.อ.บ. 

โยธา 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล (เทเวศร) 

2550 
2538 

3 นายมูฮํามัด  ซูย ี   ผูชวยศาสตราจารย ค.อ.ม. 
ค.อ.บ. 

โยธา 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล (ศูนยกลาง) 

2550 
2539 

4 นายอัมพรรณดี  ยูโซะ ผูชวยศาสตราจารย ค.อ.ม. 
ปทส. 

โยธา 
การกอสราง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาลัยเทคนิคดุสติ 

2550 
2539 

5 นายแอซัน  ยูโซะ  อาจารย วศ.ม. 
 
วศ.บ. 

วิศวกรรมกอสรางและ
การจัดการ 

วิศวกรรมโยธา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

2552 
 

2547 
6 นายสุธี  ตุลยาพงศ  อาจารย วศ.ม. 

วศ.บ. 
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

2561 
2550 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
         ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 
       
11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ                      
 จากยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย การวางรางฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยสําคัญ
ในการนําพาประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลวซึ่งเปนเปาหมายในอีก 20 ป ขางหนา โดย คน
ไทยในอนาคตตองเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา สามารถเรียนรูไดตลอด
ชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกรรม นักคิด และผูประกอบการ 
บนฐานของการรูคุณคาความเปนไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบตอสังคม และมีสุข
ภาวะที่ดี ซึ่งการบรรลุเปาหมายดังกลาวจําเปนตองมีแนวทางพัฒนาเพื่อรองรับบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตองมุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต ควบคูกับการปฏิรูป
ที่สําคัญทั้งในสวนของการปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมเพื่อให คนมีความดีอยูใน วิถีการดําเนิน
ชีวิตและมีจิตสํานึกรวมในการสรางสังคมที่นาอยูและมีการปฏิรูปการเรียนรูแบบพลิกโฉมในทุกระดับ
ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม การเปลี่ยนแปลงบทบาทครู การ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
ผูเรียนใหสามารถกํากับการเรียนรูที่ เหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่องแมจะออกจากระบบ
การศึกษาแลว รวมถึงพัฒนา สงเสริม และรักษากลุมผูมีความสามารถพิเศษของประเทศใหมีจํานวน
เพียงพอท่ีจะผลักดันการเติมโตบนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการปฏิรูประบบเสริมสรางความ
รอบรูและจิตสํานึกทางสุขภาพ เพื่อใหคนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีไดดวยตนเองพรอม
กับการสรางครอบครัวที่เขมแข็งอบอุน ซึ่งเปนการวางรากฐานการสงตอเด็กที่มีคุณภาพสูการพัฒนา
ในชวงอายุถัดไป โดยการสงเสริมการเกิดที่มีคุณภาพการสรางครอบครัวที่เหมาะสมกับคนรุนใหม การ
พัฒนาสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการสรางครอบครัวที่เขมแข็ง 
      11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) ไดคํานึงถึงการ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนาธรรมที่เปนผลมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยังขาดความ
สมดุล หลักสูตรนี้จึงมุงเนนการสรางและพัฒนาบุคลากรที่มีความรูความสามารถทางอุตสาหกรรมดาน
เทคโนโลยีโยธา อันจะนําไปสูการสรางองคความรูและประยุกตใชองคความรูไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพควบคูไปกับการพัฒนาดานตางๆ ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมทั้งการ
เสริมสรางศีลธรรมและสํานึกในคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิตดวยความเพียร 
อันจะเปนภูมิคุมกันที่ดีใหพรอมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ซึ่งจะสามารถนําพาประเทศไทยไปสูการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่เหมาะสม
ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติอยางยั่งยืน 
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12.  ผลกระทบจากขอ  11.1  และ  11.2  ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย   
      12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
   จากยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย การวางรางฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัย
สําคัญในการนําพาประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซึ่งเปนเปาหมายในอีก 20 ป ขางหนา 
โดย คนไทยในอนาคตตองเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา สามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกรรม นักคิด และ
ผูประกอบการ บนฐานของการรูคุณคาความเปนไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบตอ
สังคม และมีสุขภาวะที่ดี เขาไวในการพัฒนาหลักสูตร 
  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา(ตอเนื่อง) มีความจําเปนที่ตอง
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีทางดานโยธามีความเปลี่ยนแปลงและมีการ
พัฒนาอยางรวดเร็ว และเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) 
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ซึ่งจะทําใหบุคลากรที่
ผลิตออกไปในศาสตรทางดานนี้มีความรูความสามารถที่ทันตอการพัฒนาประเทศตอไป 
     12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) เปนหลักสูตรที่เนน
การผลิตนักเทคโนโลยีเฉพาะทางท่ีมีความรูความสามารถเปนมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอสังคม สามารถบูรณาการเทคโนโลยีเขากับสังคมได และเนน
การใชเทคโนโลยีอยางจริงจังและยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่วา ศึกษาวิจัย 
วิชาชีพดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพและสังคมศาสตร นําองคความรู เทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาคน ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ใหแขงขันไดในระดับสากล ดังนั้น
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) จึงเปนหลักสูตรที่เอื้อตอการ
ผลิตทรัพยากรมนุษยที่มีทักษะในการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีโยธา ซึ่งมีความจําเปนตอการ
พฒันาประเทศอีกท้ังมีความสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย 
 
13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
      13.1  กลุมวิชา/รายวชิาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
       หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
      13.2  รายวชิาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน   
       ไมม ี
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หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา  ความสําคัญ  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
โยธา ที่มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบตอหนาที่และสังคม       
 1.2  ความสําคัญ 
 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) สามารถ
ตอบสนองการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีโยธา โดยเนนงานดานการควบคุมงานกอสรางตาม
หลักวิศวกรรม การวิเคราะห ประเมิน ตรวจสอบการรับน้ําหนักของโครงสรางอาคาร การบริหารงาน 
การวางแผนงาน และการควบคุมติดตามงานกอสรางได งานสํารวจกอสรางอาคารและงานถนน การ
ถอดปริมาณงานไดถูกตอง รวมถึงการเนนใหบัณฑิตมีความรู ความสามารถดานการบัญชี หวงโซ
อุปทานของอุตสาหกรรมงานกอสราง และการเปนผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสราง เพื่อใหมี
ความพรอมที่จะปฏิบัติงานและมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงานทั้งทางดาน
วิชาการและวิชาชีพ 
 1.3  วัตถุประสงค (Program Objectives) 
 1.3.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอองคกรและ
สังคม 
 1.3.2 ผลิตบัณฑิตใหสามารถปฏิบัติควบคุมงานกอสรางไดอยางถูกตอง ปลอดภัย 
ตามหลักวิศวกรรมโยธาได 
 1.3.3 ผลิตบัณฑิตที่สามารถประเมิน ตรวจสอบกําลังรับน้ําหนักของโครงสราง
องคอาคาร ตามหลักวิศวกรรมได 
 1.3.4 ผลิตบัณฑิตใหสามารถวางแผนงานกอสราง ควบคุมและติดตามแผนการ
กอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.3.5  ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถสํารวจปริมาณงานกอสรางได 
 1.3.6  ผลิตบัณฑิตท่ีสามารถปฏิบัติงานดานการสํารวจวิศวกรรมโยธาได 
 1.3.7 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ดานการบริหาร การบัญชี และการ
เปนผูประกอบการ                   
  
 1.4  ผลลัพธการเรียนรูระดับหลักสูตร (Program-level Learning Outcomes : PLOs) 
  1) PLO1 มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม  
  2) PLO2 สามารถปฏิบัติควบคุมงานกอสรางไดอยางถูกตอง ปลอดภัย ตามหลัก
วิศวกรรมโยธาได  
  3) PLO3 สามารถประเมิน ตรวจสอบกําลังรับน้ําหนักของโครงสรางองคอาคาร 
ตามหลักวิศวกรรมได  
  4) PLO4 สามารถวางแผนงานกอสราง ควบคุมและติดตามแผนการกอสรางไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  
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  5) PLO5 สามารถสํารวจปริมาณงานกอสรางได 
  6) PLO6 สามารถปฏิบัติงานดานการสํารวจวิศวกรรมโยธาได  
  7) PLO7 มีความรู  ความสามารถ ดานการบริหาร การบัญชี และการเปน
ผูประกอบการ 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง   
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย
โดยอาจารยและนักศึกษา 
สามารถกาวทันหรือเปนผูนําใน
การสรางองคความรูใหมๆ  

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย    
โดยมีการพิจารณาปรับปรุ ง
หลักสูตรทุก ๆ 5 ป 
2. สงเสริมใหอาจารยใฝหา
ความเชี่ยวชาญ และ
ความกาวหนาในสาขา
เทคโนโลยีโยธา หรือสาขาอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของสนับสนุนใหอาจารย 
ไปหาประสบการณทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 
3. จัดประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ แนวความคิด ใน
การพัฒนาหลักสูตร ระหวาง
อาจารยประจําหลักสูตรในแต
ละหลักสูตร 

1. จํานวนรายชื่อ อาจารย 
พรอมประวัติ ประสบการณ 
ผลงานทางวิชาการ การพัฒนา
และฝกอบรม 
2. จํานวนกิจกรรมที่นักศึกษา
เขารวม หรือจํานวนผลงานของ
นักศึกษาที่นําเสนอในทาง
วิชาการ  

2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝรู มีแนวทางการเรียนที่สราง
ทั้งองคความรูทักษะทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย 

1. จัดการเรียนการสอนใหมีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
เนนการเรียนรูที่มีผูเรียนเปน
ศูนยกลางหรือผูเรียนเปนแกน 
เพื่อใหนักศึกษามีทักษะ รูจัก 
คิด วิเคราะห และแกปญหาได
ดวยตนเอง 
2. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู   
และ/หรือผูชวยสอน เพื่อ
กระตุนใหนักศึกษาเกิดความใฝ
รูตลอดเวลา 
 
 
 

1. จํานวนวิชาที่มีการจัดการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง หรือมีผูเรียนเปน
แกน 
2. จํานวนบุคลากรผูสนับสนุน
การเรียนรู และบนัทึกกิจกรรม
ในการสนับสนุนการเรียนรู 
3. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารยและการ
สนับสนุนการเรียนรูโดย
นักศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรใหมีคุณภาพและได
มาตรฐานตามเกณฑของ สกอ.  

1. จัดหลักสูตรใหสอดคลองกับ 
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี
ของ สกอ. และมาตรฐาน
วิชาชีพ     
2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย    
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ป 
 

1. หลักสูตรเปนไปตาม    
มาตรฐานของ สกอ.  

4. รับฟงขอคิดเห็นจากสวนผูใช
บัณฑิต เพื่ อใช ในการพัฒนา
หลักสูตร 

1. จัดสํารวจความคิดเห็นของ
ผูใชบัณฑิต 

1. สรุปผลการสํารวจความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
    1.1  ระบบ 
    ระบบทวิภาค ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาค
การศึกษาปกติมี ระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   
    1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
    มีภาคฤดูรอน มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน 1 ภาคการศึกษา ภาคละไมนอยกวา 
8 สัปดาห   
    1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
             ไมม ี
 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
    2.1  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
  จัดการเรียนการสอนตามรายละเอียดตอไปนี้ 
    ภาคการศึกษาตน กรกฎาคม ถึง พฤศจิกายน 
    ภาคการศึกษาปลาย ธันวาคม ถึง เมษายน 
   ภาคการศึกษาฤดูรอน พฤษภาคม ถึง มิถุนายน 
    2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 2.2.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กลุมวิชาการ
กอสราง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาชางกอสราง สาขาวิชาชางสํารวจ สาขาวิชาสถาปตยกรรม หรือ
เทียบเทา ทั้งนีข้ึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร 
 2.2.2  มีคุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามประกาศหรือขอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
    2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
 2.3.1  ความรูและความสามารถทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
 2.3.2  ทักษะและความรูภาษาอังกฤษ 
    2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3  
 2.4.1  จัดกิจกรรมและการเรียนเพิ่มเติมเพ่ือพัฒนาความรูและความสามารถทางคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ  
 2.4.2  จัดกิจกรรมที่เก่ียวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา 
 2.4.3  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม แนะนําการวางเปาหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษา และการแบงเวลา                                         
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    2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5  ป   
 

ระดับชั้นป 
 

จํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
2564 2565 2566 2567 2568 

ชั้นปที่ 1 30 30 30 30 30 
ชั้นปที่ 2 - 30 30 30 30 

รวมจํานวนนักศึกษา 30 60 60 60 60 
จํานวนบัณฑิตท่ีคาดวา 

จะสําเร็จการศึกษา 
- 30 30 30 30 

  2.6 งบประมาณตามแผน   
  2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 
รายละเอียด

รายรับ 
ปงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
คาบํารุง
การศึกษา 

18,000 36,000 36,000 36,000 36,000 

คาลงทะเบียน 390,000 780,000 780,000 780,000 780,000 
รวมรายรับ 408,000 816,000 816,000 816,000 816,000 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 
หมวดเงิน 
 

ปงบประมาณ 
2564 2565 2566 2567 2568 

ก .งบดําเนินการ      
1. คาใชจาย
บุคลากร 

540,000 540,000 540,000 540,000 540,000 

2. คาใชจาย
ดําเนินงาน 

30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม (ก) 570,000 590,000 590,000 590,000 590,000 
ข .งบลงทุน      
คาครุภัณฑ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวม (ข) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
รวม (ก) + (ข) 670,000 690,000 690,000 690,000 690,000 
จํานวนนักศึกษา 
(คน) 

30 60 60 60 60 

คาใชจายตอหัว
นักศึกษา 

22,333 11,500 11,500 11,500 11,500 
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      2.7  ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน 
   
     2.8  การเทียบโอนหนวยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถาม)ี 
              เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  2557 
 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จํานวนหนวยกิต        รวมตลอดหลักสูตร  76  หนวยกิต 
  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
          1)  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  จํานวนไมนอยกวา     15  หนวยกิต 
 -  กลุมวิชาภาษาศาสตร                                6  หนวยกิต
 -  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร             6  หนวยกิต             
 -  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร            3  หนวยกิต   
 -  กลุมวิชาพลศึกษา     -  หนวยกิต 
          2)  หมวดวิชาเฉพาะ            จํานวนไมนอยกวา          55  หนวยกิต        
      -  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                                  9  หนวยกิต                
      -  กลุมวิชาชีพบังคับ                                     31  หนวยกิต              
      -  กลุมวิชาชีพเลือก                                      15  หนวยกิต              
          3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  จํานวนไมนอยกวา                     6  หนวยกิต    
 
 หมายเหตุ  

1. การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวน
รายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จํานวน
หนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตร
ปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. ฝกงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 340 ชั่วโมง หรือมีหนังสือรับรองการทํางาน
จากหนวยงานหรือสถานประกอบการ ที่เกี่ยวของกับสาขาที่เรียนเทานั้น โดยเทียบชั่วโมงการทํางาน 
ใหไมนอยกวา 340 ชั่วโมง 
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3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร  

          1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนไมนอยกวา                     15  หนวยกิต 
              1.1)  กลุมวิชาภาษาศาสตร  จํานวน      6  หนวยกิต 
 

รายวิชา  ชื่อวิชา      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
11-034-901  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(2-2-5) 
  (Thai for Communication) 
11-034-103  สนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  (Spoken English for Communication) 
 
              1.2)  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  จํานวน    6  หนวยกิต 
 

รายวิชา  ชื่อวิชา      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  (Laws in Daily Life) 
11-014-126  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควาและการเขียนงานวิชาการ  3(2-2-5) 
  (Information for Study Skill and Academic Writing) 
 
              1.3)  กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  จํานวน    3  หนวยกิต 
 

รายวิชา  ชื่อวิชา      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
10-034-107  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  (Mathematics in Everyday Life) 
 
              1.4)  กลุมวิชาพลศึกษา   จํานวน         0  หนวยกิต 
 

รายวิชา  ชื่อวิชา      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 
          2)  หมวดวิชาเฉพาะ   จํานวนไมนอยกวา                         55  หนวยกิต 
              2.1)  กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จํานวน      9  หนวยกิต 
 

รายวิชา  ชื่อวิชา      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
01-024-201  องคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย    3(3-0-6) 
  (Organization and Human Resource Management) 
01-024-202  ความปลอดภัยในงานกอสราง      3(3-0-6) 
  (Construction Safety) 
01-024-203 หลักการบัญชีเบื้องตน      3(2-2-5) 
  (Fundamental Accounting Principles) 
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              2.2)  กลุมวิชาชีพบังคับ  จํานวน      31  หนวยกิต 
 

รายวิชา  ชื่อวิชา      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
01-024-204   การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก     2(2-0-4) 

(Reinforced Concrete Design) 
01-024-205   ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก    1(0-2-1) 

(Practical Reinforced Concrete Design) 
01-024-206 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก    2(2-0-4) 

(Timber and Steel Design) 
01-024-207 ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก    1(0-2-1) 

(Practical Timber and Steel Design) 
01-024-208 ปฐพีกลศาสตร       2(2-0-4) 

(Soil Mechanics) 
01-024-209 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร      1(0-2-1) 

(Soil Mechanics Laboratory) 
01-024-210   การสํารวจเพือ่การกอสราง     2(2-0-4) 

(Construction Surveying) 
01-024-211   ปฏิบัติการสํารวจเพื่อการกอสราง     1(0-2-1) 

(Practical Construction Surveying) 
01-024-212   การสํารวจเสนทาง      2(2-0-4) 

(Route Surveying) 
01-024-213   ปฏิบัติการสํารวจเสนทาง      1(0-2-1) 

(Practical Route Surveying) 
01-024-214   เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร   3(0-6-3) 
  (Computer Aided Drafting for Civil Engineering) 
01-024-215   ประมาณราคากอสราง      2(2-0-4) 

(Construction Estimation) 
01-024-216   ปฏิบัติการประมาณราคากอสราง     1(0-2-1) 

(Practical Construction Estimation) 
01-024-217   การบริหารและจัดการงานกอสราง     3(3-0-6) 

(Construction Management) 
01-024-218  การฝกงานทางเทคโนโลยีโยธา     3(0-40-0) 
  (Internship in Civil Technology) 
01-024-219   การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีโยธา    1(0-2-2) 

(Civil Technology Pre-Project) 
01-024-220   โครงงานทางเทคโนโลยีโยธา     3(0-6-3)  
  (Civil Technology Project) 
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              2.3)  กลุมวิชาชีพเลือกบังคับ  จํานวน      15  หนวยกิต 
 

รายวิชา  ชื่อวิชา      จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
*01-024-221   การเงินธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Finance) 
*01-024-222   การวางแผนงานกอสราง      2(2-0-4) 
  (Construction Planning) 
*01-024-223   ปฏิบัติการวางแผนงานกอสราง     1(0-2-1) 
  (Practical Construction Planning) 
*01-024-224   การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา   3(0-6-3) 
  (Computer Application for Civil Engineering) 
*01-024-225   การควบคุมงานและตรวจงานกอสราง    3(3-0-6) 
  (Supervision and Inspection in Construction) 
01-024-226   เทคโนโลยีคอนกรีต             2(2-0-4)     
  (Concrete Technology) 
01-024-227   ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต      1(0-2-1)     
  (Concrete Technology Laboratory) 
*01-024-228   เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ     2(2-0-4)     
  (Materials Testing Technology) 
*01-024-229   ปฏิบัติการเทคโนโลยีการทดสอบวัสด ุ    1(0-2-1)     
  (Materials Testing Technology Laboratory) 
01-024-230 เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณกอสราง    3(3-0-6) 
  (Construction Machine Technology and Equipment) 
01-024-231   เทคโนโลยีการทาง      2(2-0-4) 
  (Highway Technology) 
01-024-232   การทดสอบวัสดุการทาง      1(0-2-1) 
  (Highway Material Testing) 
01-024-233 เทคนิคการกอสราง      3(3-0-6) 
  (Construction Techniques) 
01-024-234 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Economics) 
01-024-235   การสุขาภิบาลในอาคาร      3(3-0-6) 

(Building Sanitation) 
01-024-236   ความรูพื้นฐานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร   3(3-0-6) 

 (Introduction to Engineering Building Systems) 
01-024-237   การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน    3(3-0-6) 
  (Logistics and Supply Chain Management) 
 



15 
  หมายเหตุ *รายวิชาบังคับเลือกใหนักศึกษาตองลงเรียนในรายวิชาปฏิบัติการ 
 
          3)  หมวดวิชาเลือกเสรี    จํานวน      6  หนวยกิต 

 ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทรและมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งมีเนื้อหารายวิชาไมซ้ําซอนหรือใกลเคียงกับเนื้อหารายวิชาศึกษา
ทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะแตตองไมซ้ํากับวิชาในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้น  
  หมายเหตุ ฝกงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 340 ชั่วโมง หรือมีหนังสือ
รับรองการทํางานจากหนวยงานหรือสถานประกอบการ ที่เกี่ยวของกับสาขาที่เรียนเทานั้น โดยเทียบ
ชั่วโมงการทํางาน ใหไมนอยกวา 340 ชั่วโมง 
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การกําหนดรหัสวิชา 

 

            -        
 

 
         ลําดับวิชา 

      หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  = 1 

      หมวดวิชาเฉพาะ    = 2 

      หมวดวิชาเลือกเสรี    = 3 

      หมวดวิทยานิพนธ    = 4 
       

     หลักสตูรพิเศษหรือหลักสูตรระยะสั้น     =1 
     หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.)  =2 
     หลักสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  =3 
     หลักสตูรปริญญาบัณฑติ     =4 
     หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ   =5 
     หลักสตูรปริญญามหาบณัฑติ      =6 
     หลักสตูรปริญญาดุษฎีบณัฑติ      =7 
 
                   สาขาวิชาเรียนรวม    =00 
        สาขาวิชา..............  =01 
        สาขาวิชา..............  =02 
  วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส     =01  
  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส =02   
  วิทยาลัยการอาชีพตากใบ  =03       
  คณะพยาบาลศาสตร   =04       
  คณะวิศวกรรมศาสตร     =05  
  คณะเกษตรศาสตร    =06 
  คณะวิทยาการจัดการ    =07 
  คณะแพทยศาสตร   =08 
  สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา =09 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  =10 
  คณะศลิปศาสตร   =11 
  บณัฑิตศึกษา   =12 
 

 
 
 
 
 
 
 

X X X X X X X X 



17 
3.1.4   แผนการศึกษา   
 
 

ปการศึกษาที่ 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
10-034-107  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน    3(3-0-6) 
11-034-901  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5)
   
หมวดวิชาเฉพาะ 
 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
01-024-201   องคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย   3(3-0-6) 
01-024-202   ความปลอดภัยในงานกอสราง     3(3-0-6) 
01-024-203   หลักการบัญชีเบื้องตน      3(2-2-5) 
 กลุมวิชาชีพบังคับ 
01-024-210  การสํารวจเพื่องานกอสราง    2(2-0-4) 
01-024-211  ปฏิบัติการสํารวจเพื่องานกอสราง    1(0-2-1) 
01-024-214   เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร  3(0-6-3) 
 กลุมวิชาชีพเลือกบังคับ 
-   -       - 
            
หมวดวิชาเลือกเสร ี
-   -       - 

รวม      21(15-12-36) หนวยกิต 
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ปการศึกษาที่ 1 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
11-034-103   สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
11-014-117   กฎหมายในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
   
หมวดวิชาเฉพาะ 
 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
-   -       - 
 กลุมวิชาชีพบังคับ 
01-024-208  ปฐพีกลศาสตร      2(2-0-4) 
01-024-209  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร     1(0-2-1) 
01-024-212    การสํารวจเสนทาง     2(2-0-4) 
01-024-213    ปฏิบัติการสํารวจเสนทาง     1(0-2-1) 
01-024-215    ประมาณราคากอสราง     2(2-0-4) 
01-024-216    ปฏิบัติการประมาณราคากอสราง    1(0-2-1) 
01-024-217    การบริหารและจัดการงานกอสราง    3(3-0-6) 
 กลุมวิชาชีพเลือกบังคับ 
01-024-225    การควบคุมงานและตรวจงานกอสราง   3(3-0-6) 
            
หมวดวิชาเลือกเสร ี
-   -       - 

รวม      21(17-8-38) หนวยกิต 
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ปการศึกษาที่ 1 

 
ภาคการศึกษาฤดูรอน 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
-   -       - 
 
หมวดวิชาเฉพาะ 
 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
-   -       - 
 กลุมวิชาชีพบงัคับ 
01-024-218   การฝกงานทางเทคโนโลยีโยธา    3(0-40-0) 
 กลุมวิชาชีพเลือกบังคับ 
-   -       - 
 
หมวดวิชาเลือกเสร ี
-   -       - 
  

รวม     3(0-40-0) หนวยกิต 
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ปการศึกษาที่ 2 

 
ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
11-014-126  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควาและการเขียนงานวิชาการ 3(2-2-5)
    
หมวดวิชาเฉพาะ 
 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
-   -       - 
 กลุมวิชาชีพบังคับ 
01-024-204    การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก    2(2-0-4) 
01-024-205    ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก   1(0-2-1) 
01-024-219    การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีโยธา   1(0-2-2) 
 กลุมวิชาชีพเลือกบังคับ 
01-024-221    การเงินธุรกิจ      3(3-0-6) 
01-024-222    การวางแผนงานกอสราง     2(2-0-4) 
01-024-223    ปฏิบัติการวางแผนงานกอสราง    1(0-2-1) 
01-024-228    เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ    2(2-0-4)     
01-024-229    ปฏิบัติการเทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ   1(0-2-1) 

 
หมวดวิชาเลือกเสร ี
-   -       - 

 
รวม     16(11-10-28) หนวยกิต 
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ปการศึกษาที่ 2 

 
ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา   ชื่อวิชา   จํานวนหนวยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
-   -       - 
   
หมวดวิชาเฉพาะ 
 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 
-   -       - 
 กลุมวิชาชีพบังคับ 
01-024-206  การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก   2(2-0-4) 
01-024-207  ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก   1(0-2-1) 
01-024-220    โครงงานทางเทคโนโลยีโยธา    3(0-6-3) 
 กลุมวิชาชีพเลือกบังคับ 
01-024-224    การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา  3(0-6-3) 

 
หมวดวิชาเลือกเสร ี
01-024-234  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม     3(3-0-6) 
01-024-236    ความรูพื้นฐานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร  3(3-0-6) 

 
รวม     15(8-14-23) หนวยกิต 
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 3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 กลุมวิชาภาษาศาสตร 
11-034-901  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  (Thai for Communication) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมมี 

 พัฒนาทักษะการใชภาษาไทย ดานการฟง การพูด การอานและการเขียน ให
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
11-034-103  การสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    3(2-2-5) 
  (Spoken English for Communication) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมมี 

 พัฒนาทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโอกาสตางๆ ฝกการ
สนทนาเปนกลุม 
 

กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
11-024-125  กฎหมายในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 
  (Laws in Daily Life) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมมี 

 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และกฎหมายอิสลาม กฎหมายที่เก่ียวของกับ
สิทธิมนุษยชน และการคุมครองผูบริโภค เพื่อใหสามารถอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
 
11-024-126  สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาและการเขียนงานทางวิชาการ 3(2-2-5) 
  (Information for Study Skill and Academic Writing) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมมี 

 แหลงทรัพยากรสารสนเทศ การคนควาและรวบรวมสารสนเทศ การบันทึกเพื่อ
วิเคราะหและการสังเคราะหขอมูล การเรียบเรียงงานวิชาการ และการเขียนเอกสารอางอิงในงาน
วิชาการ 
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กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

10-034-107  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
  (Mathematics in Everyday Life) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกนั : ไมมี 

 ศึกษาวิธีการทางคณิตศาสตรที่เปนพื้นฐานในการคิดอยางมีระบบและมีเหตุผล 
ไดแก คณิตศาสตรกับธรรมชาติ หลักวิธีคิดทางคณิตศาสตร เซต ความสัมพันธและฟงกชั่น 
คณิตศาสตรกับการแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร ความนาจะเปน สถิติและความหมายทางสถิติ ระเบียบวิธีทางสถิต ิ

 
หมวดวิชาเฉพาะ         

กลุมวิชาชีพพื้นฐานวิชาชีพ        
01-024-201  องคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย    3(3-0-6) 
  (Organization and Human Resource Management) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมมี 
  แนวคิดทฤษฏีดานองคการและการจัดการ กระบวนการในการจัดการ การวางแผน 
การจัดองคการ การอํานวยการ และการควบคุม การจัดการทรัพยากรมนุษย หลักและวิธีการ
ดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน การสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร 
 
01-024-202  ความปลอดภัยในงานกอสราง      3(3-0-6) 
  (Construction Safety) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี

 ศึกษาเกี่ยวกับอันตรายจากการทํางาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน ระบบการจัดการดานความปลอดภัยในการทํางานกอสราง การ
ประเมินผลประสิทธิภาพความปลอดภัย เทคนิคการทํางานและแนวทางการปองกันงานขุดดินลึก 
นั่งรานในงานกอสราง งานบนที่สูง และงานในที่อับอากาศ อันตรายจากการรื้อถอนอาคาร อันตราย
ในงานกอสราง และกฎหมายความปลอดภัยในงานกอสราง 
 
01-024-203   หลักการบัญชีเบื้องตน      3(2-2-5) 
  (Fundamental Accounting Principles) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
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 แนวคิดและความหมายทั่วไปของการบัญชี งบการเงินและการวิเคราะหรายการคา 

บัญชีแยกประเภทและงบทดลอง การจัดทํารายงานทางการเงิน การบันทึกบัญชี เบื้องตน 
แนวความคิดเก่ียวกับตนทุน ระบบการคิดตนทุนทางตรง และการวางแผนกําไร 

 
กลุมวิชาชีพวิชาบังคับ 

01-024-204   การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก     2(2-0-4) 
  (Reinforced Concrete Design) 

รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-205 ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางคอนกรีต 

เสริมเหล็ก 
 หลักการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมโดยวิธีหนวยแรงใชงาน และกําลังประลัย 

ขอกําหนดและหลักเกณฑในการออกแบบคาน พื้นเสริมเหล็กทางเดียว พื้นเสริมเหล็ก 2 ทาง แผนพื้น
ไรคาน บันได เสารับแรงตามแนวแกน และแรงเยื้องศูนย ฐานราก กําแพงกันดิน โครงขอแข็ง  
 
01-024-205   ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก    1(0-2-1) 
  (Practical Reinforced Concrete Design) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี

รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-204 การออกแบบโครงสรางคอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

  ออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหนวยแรงใชงาน และกําลังประลัย ใน
การออกแบบคาน พื้นเสริมเหล็กทางเดียว พื้นเสริมเหล็ก 2 ทาง แผนพื้นไรคาน บันได เสารับแรงตาม
แนวแกน และแรงเยื้องศูนย ฐานราก กําแพงกันดิน โครงขอแข็ง ตามขอกําหนดในการออกแบบ 
 
01-024-206 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก    2(2-0-4) 
  (Timber and Steel Design) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี

รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-207  ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางไม 
และเหล็ก 

 หลักการออกแบบโครงสรางไมและเหล็กขององคอาคารรับแรงดึงและแรงอัดคาน 
คานและเสา คานประกอบ หลักการออกแบบรอยตอ หลักการออกแบบโครงขอหมุนและโครงขอแข็ง 
 
01-024-207 ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก    1(0-2-1) 
  (Practical Timber and Steel Design) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-206 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 



25 
  การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก การออกแบบองคอาคารรับแรงดึงและแรงอัด
คาน คานและเสา คานประกอบ การออกแบบรอยตอ การออกแบบโครงขอหมุนและโครงขอแข็ง 
 
01-024-208 ปฐพีกลศาสตร       2(2-0-4) 
  (Soil Mechanics) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-209  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 

 การกําเนิดดิน คุณสมบัติพื้นฐานทางดานวิศวกรรมของดิน การจําแนกดิน การเจาะ
สํารวจดิน ความแข็งแรงของดิน กําลังตานทานแรงเฉือนของดิน และเสถียรภาพความลาดของดิน  
ความสามารถในการรับน้ําหนักของดิน  
 

01-024-209 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร      1(0-2-1) 
  (Soil Mechanics Laboratory) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-208  ปฐพีกลศาสตร 
  ปฏิบัติการทดสอบดินและการเก็บตัวอยางดินเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติพื้นฐาน
ทางดานวิศวกรรมของดิน การจําแนกดิน การเจาะสํารวจดิน การหาความซึมน้ําไดของน้ํา การ
ทดลองหาคากําลังรับแรงเฉือนของดิน การบดอัดดิน การหาความหนาแนนของดินในสนาม การหา
ความแข็งแรงของดินที่บดอัดแลว 
 
01-024-210   การสํารวจเพื่อการกอสราง     2(2-0-4) 
  (Construction Surveying) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-211 ปฏิบัติการสํารวจเพื่อการกอสราง 

 หลักการสํารวจในการแกปญหาในงานวิศวกรรมโยธาตางๆ การสํารวจเพื่อการ
กอสรางอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน สนามบิน กําแพงกันดิน ถังน้ําและถังน้ํามัน สายสงแรงสูง สนาม
กีฬา การวางทอ  การขุดคูคลอง และการสํารวจทางดานอุตสาหกรรม 

 
01-024-211   ปฏิบัติการสํารวจเพื่อการกอสราง     1(0-2-1) 
  (Practical Construction Surveying) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-210 การสํารวจเพื่อการกอสราง 
  การประยุกตใชหลักการสํารวจในการแกปญหาในงานวิศวกรรมโยธาตางๆ การ
สํารวจเพื่อการกอสรางอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน สนามบิน กําแพงกันดิน ถังน้ําและถังน้ํามัน สายสง
แรงสูง สนามกีฬา การวางทอ การขุดคูคลอง และการสํารวจทางดานอุตสาหกรรม 
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01-024-212   การสํารวจเสนทาง      2(2-0-4) 
  (Route Surveying) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-213 ปฏิบัติการสํารวจเสนทาง 

 เทคนิคงานสํารวจและการใชเครื่องมือสํารวจสําหรับวางแนว การออกแบบและการ
กําหนดเสนทาง การคํานวณออกแบบการวางโคงราบและโคงดิ่ง การประยุกตใชพิกัดยูทีเอ็มกับงาน
วางแนว การคํานวณหาปริมาตรงานดิน การวางแนวเลยเอาท การกําหนดจุดอางอิง การสอบแนว 
และการสํารวจวางแนวทางเพื่อการกอสราง 

 
01-024-213   ปฏิบัติการสํารวจเสนทาง      1(0-2-1) 
  (Practical Route Surveying) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-212 การสํารวจเสนทาง 
  ปฏิบัติการสํารวจและการใชเครื่องมือสํารวจสําหรับวางแนว การออกแบบและการ
กําหนดเสนทาง การปฏิบัติการวางโคงราบและโคงดิ่ง การประยุกตใชพิกัดยูทีเอ็มกับงานวางแนว การ
คํานวณหาปริมาตรงานดิน การวางแนวเลยเอาท การกําหนดจุดอางอิง การสอบแนว และการสํารวจ
วางแนวทางเพ่ือการกอสราง 
 
01-024-214 เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร   3(0-6-3) 
  (Computer Aided Drafting for Civil Engineering) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
  การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการเขียนแบบอาคารพักอาศัย ขอกําหนดตางๆ และ
การขออนุญาต ทําการกอสรางตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การเขียนแบบกอสรางทาง
สถาปตยกรรม งานโครงสราง และงานระบบตางๆ ของอาคารพักอาศัย การเขียนตัวอักษรและ
สัญลักษณท่ีใชในการเขียนแบบกอสราง การเขียนแบบกอสรางทางสถาปตยกรรม และทางวิศวกรรม 
ของอาคารพักอาศัย  
 
01-024-215   ประมาณราคากอสราง      2(2-0-4) 
  (Construction Estimation) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-216 ปฏิบัติการประมาณราคากอสราง 

 ศึกษาชนิดและรูปแบบของสัญญากอสราง เอกสารประกอบสัญญา รายการกอสราง 
หลักการคํานวณหาปริมาณวัสดุในงานกอสรางเพื่อประมาณราคาตามมาตรฐานแนวทางการวัด
ปริมาณงานกอสรางของ วสท. ปฏิบัติการประมาณราคาคาแรง ผลกําไร การเสนอราคาและการ
ประมูล 
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01-024-216   ปฏิบัติการประมาณราคากอสราง     1(0-2-1) 
  (Practical Construction Estimation) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-215 ประมาณราคากอสราง 
  ประยุกตองคความรูสัญญากอสราง เอกสารประกอบสัญญา รายการกอสราง ในการ
คํานวณหาปริมาณวัสดุในงานกอสรางเพื่อประมาณราคาตามมาตรฐานแนวทางการวัดปริมาณงาน
กอสรางของ วสท. ปฏิบัติการประมาณราคาคาแรง ผลกําไร การเสนอราคาและการประมูล  
 
01-024-217   การบริหารและจัดการงานกอสราง     3(3-0-6) 
  (Construction Management) 
  รายวิชาบังคับเรยีนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี

 การสงมอบโครงการ โครงสรางและหลักการบริหารองคการกอสราง การวางแผน
และการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ การจัดการทรัพยากร การประเมินความกาวหนาของ
โครงการ กฎหมายและระเบียบการกอสราง ความปลอดภัยในการกอสราง การควบคุมงานกอสราง 
การจัดการเครื่องจักรกลงานกอสราง และการตรวจรับงานกอสราง 

 
01-024-218   การฝกงานทางเทคโนโลยีโยธา     3(0-40-0) 
  (Civil Technology Pre-Project) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
  ฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมโยธา โดยนําความรู ไปประยุกตใชในสถาน
ประกอบการจริงเปนเวลาตอเนื่องไมนอยกวา 320 ชั่วโมง 
 
01-024-219   การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีโยธา    1(1-0-2) 
  (Civil Technology Pre-Project) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี

 ขั้นตอนและระเบียบการเสนอหัวขอโครงการทางเทคโนโลยีโยธา หรือทางดาน
อุตสาหกรรมศึกษาปญหาเพื่อทําโครงการ การหาหัวขอโครงการ การเสนอบทความประกอบการ
สัมมนา วิธีการจัดพิมพโครงการโดยอยูในรูปแบบของการวิจัยที่ผานความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษาและคณะกรรมการในสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 
 
01-024-220   โครงงานทางเทคโนโลยีโยธา     3(0-6-3) 
  (Civil Technology Project) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : 01-024-219 การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีโยธา 
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมมี 
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 การเขียนหัวขอโครงการ ที่ผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และ

คณะกรรมการในสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ซึ่งนักศึกษาตองเขียนเปนภาคนิพนธดวยขบวนการที่
ถูกตองสมบูรณ และเขาสอบประมวลความรูที่ไดจากโครงงานโดยตองแสดงในรูปของการวิจัย 
 

กลุมวิชาชีพเลือก 
01-024-221   การเงินธุรกิจ       3(3-0-6) 
  (Business Finance) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : 01-024-203  หลักการบัญชีเบื้องตน 
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี

 ความสําคัญของการเงินธุรกิจ ขอบเขต บทบาท หนาที่ของฝายการเงินและ
จริยธรรมทางธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ โครงสรางทางการเงิน และการภาษีอากร การวิเคราะหทาง
การเงิน การบริหารการเงินและเอกสารเครดิต การพยากรณและการควบคุมทางการเงิน หลักเกณฑ
การบริหารทุนหมุนเวียน การลงทุนในสินทรัพยถาวร รายงานทางการเงิน และวิธีการจัดหาเงินทุน
ของธุรกิจ  

 
01-024-222   การวางแผนงานกอสราง      2(2-0-4) 
  (Construction Planning) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-223 ปฏิบัติการวางแผนงานกอสราง 

 หลักการการวางแผนงานกอสราง การจัดตารางเวลาและการจัดสรรทรัพยากร
สําหรับโครงการกอสราง ไดอะแกรม CPM การคํานวณ CPM  การควบคุมโครงการ  การเรงงาน   
พรีซิเดนทไดอะแกรม PERT ระบบการวางแผนงานแบบอื่นๆ การจัดการดานวัสดุและการควบคุม
คุณภาพ  
 
01-024-223   ปฏิบัติการวางแผนงานกอสราง     1(0-2-1) 
  (Practical Construction Planning) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-222 การวางแผนงานกอสราง 
  การประยุกตใชคอมพิวเตอรกับงานวางแผนงานงานกอสราง การจัดตารางเวลาและ
การจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการกอสราง ไดอะแกรม CPM การคํานวณ CPM  การควบคุม
โครงการ การเรงงาน พรีซิเดนทไดอะแกรม PERT ระบบการวางแผนงานแบบอื่นๆ การจัดการดาน
วัสดุและการควบคุมคุณภาพ  
 
01-024-224 การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา   3(0-6-3) 
  (Computer Application for Civil Engineering) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
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  การเลือกใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับงานวิศวกรรมโยธา โปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับงานวิศวกรรม การประยุกตโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อใชงานดานวิศวกรรมโยธา 
 
01-024-225   การควบคุมงานและตรวจงานกอสราง    3(3-0-6) 
  (Supervision and Inspection in Construction) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี

 ความสําคัญและวัตถุประสงคของการตรวจและควบคุมงานกอสราง บทบาทและ
คุณสมบัติของผูควบคุมงาน ผูตรวจงาน สถาปนิก วิศวกร ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง การควบคุมและ
การตรวจงานเตรียมการเบื้องตน งานดิน งานเสาเข็ม งานคอนกรีต งานไม งานเหล็กโครงสราง งาน
สถาปตยกรรม และงานวิศวกรรมประกอบอาคาร การทํารายงานการกอสราง รายงานผลการทดสอบ
วัสดุและอ่ืนๆ และกฎหมายควบคุมงานอาคาร  
 
01-024-226   เทคโนโลยีคอนกรีต             2(2-0-4)     
  (Concrete Technology) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-227 ปฏบิัติการเทคโนโลยีคอนกรีต 

 คอนกรีตและสวนผสม ปูนซีเมนต วัสดุผสม น้ํา สารเคมีผสมเพิ่ม เหล็กเสริม 
คอนกรีต การหาปฏภิาคสวนผสมคอนกรีต การผสม การลําเลียง การเท และการทํา ใหแนน  การบม
คอนกรีต การทําคอนกรีตชนิดพิเศษ การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาสมบัติของ
สวนผสมของคอนกรีต มาตรฐานและวิธีการทดสอบหาสมบัติของคอนกรีตสด มาตรฐานและวิธีการ
ทดสอบหาสมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแลว การทดสอบหาสมบัติดานกําลังโดยวิธีทําลายและไม
ทําลาย การวิเคราะหสาเหตุการเสียรูปและพฤติกรรมของโครงสรางคอนกรีตภายใตแรง กระทําและ
อื่นๆ ที่สนใจ 

 
01-024-227   ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต           1(0-2-1)     
  (Concrete Technology Laboratory) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-226 เทคโนโลยีคอนกรีต 
  ปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานในการหาสมบัติของสวนผสมของคอนกรีต สมบัติ
ของคอนกรีตสด สมบัติของคอนกรีตที่แข็งตัวแลว การทดสอบหาสมบัติดานกําลังโดยวิธีทําลายและไม
ทําลาย การวิเคราะหสาเหตุการเสียรูปและพฤติกรรมของโครงสรางคอนกรีตภายใตแรง กระทําและ
อื่นๆ ที่สนใจ 
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01-024-228   เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ     2(2-0-4)     
  (Materials Testing Technology) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-229 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ 

 ศึกษามาตรฐานและขอปฏิบัติการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ 
คอนกรีต ไม เหล็ก อิฐ  โลหะ ใยสังเคราะห พลาสติก และวัสดุกอสรางอื่นๆ รวมถึงวัสดุที่ใชในการทํา
ผิวทางตางๆ การทดสอบหาแรงและพฤติกรรมของชิ้นสวนตางๆของโครงสรางดวยชุดโครงสราง
จําลองหรือโครงสรางจริง 

 
01-024-229   ปฏิบัติการเทคโนโลยีการทดสอบวัสด ุ    1(0-2-1)     
  (Materials Testing Technology Laboratory) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-228 เทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ 
  ปฏิบัติการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติและพฤติกรรมของวัสดุ คอนกรีต ไม เหล็ก อิฐ  
โลหะ ใยสังเคราะห พลาสติก และวัสดุกอสรางอื่นๆ รวมถึงวัสดุที่ใชในการทําผิวทางตางๆ          
การทดสอบหาแรงและพฤติกรรมของชิ้นสวนตางๆของโครงสรางดวยชุดโครงสรางจําลองหรือ
โครงสรางจริง 
 
01-024-230 เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณกอสราง    3(3-0-6) 
  (Construction Machine Technology and Equipment) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี

 ศึกษาประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลกอสราง การเลือกชนิดของเครื่องจักรกล
ใหเหมาะสมกับการทํางานกอสรางประเภทตางๆ ความสามารถในการทํางานของเครื่องจักรกล การ
บํารุงรักษา ระบบการขนสง ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน เทคโนโลยีใหมๆ สําหรับเครื่องจักรกล
ในงานกอสราง และการบริหารจัดการเครื่องจักรกลในงานกอสราง 
 
01-024-231   เทคโนโลยีการทาง      2(2-0-4) 
  (Highway Technology)  
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-232 การทดสอบวัสดุการทาง 

 ประวัติความเปนมาของถนน วิวัฒนาการทางหลวงในประเทศไทย การบริหารงาน
ขององคกรการทาง การวางแผนทางหลวง การจราจรเบื้องตน การสํารวจเสนทาง การจราจรเพื่อการ
ออกแบบกอสรางถนน การสํารวจดินและการทดสอบ การออกแบบถนนทางดานเรขาคณิต การ
ออกแบบถนนลาดยาง และถนนคอนกรีต ผิวทางลาดยาง และวัสดุแอสฟลท การระบายน้ํา การ
กอสรางและบํารุงรักษา  
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01-024-232   การทดสอบวัสดุการทาง      1(0-2-1) 
  (Highway Material Testing)  
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-231 เทคโนโลยีการทาง 
  ปฏิบัติการทดสอบวัสดุมวลรวม วัสดุยางคัตแบกแอสฟลต การหาจุดวาบไฟและการ
จุดติดไฟ การหาคาความหนืดของวัสดุยางแอสฟลตอิมัลชัน และการทดสอบวัสดการทางที่เก่ียวของ 
 
01-024-233   เทคนิคการกอสราง      3(3-0-6) 
  (Construction Techniques) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
  เทคโนโลยีการกอสรางสมัยใหมแบบตางๆ การกอสรางโครงสรางใตดิน โครงสราง
เหนือดิน การสรางแบบหลอ การทํานั่งรานแบบตางๆ การกอสรางและการติดตั้งโครงสรางระบบ
คอนกรีตอัดแรง ระบบโครงสรางพื้น โครงสรางชวงกวาง การกอสรางขนาดใหญ การกอสรางทาง 
อุตสาหกรรมระบบปองกันตางๆ  การวางแผน การใชและการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลในงานกอสราง 
 
01-024-234   เศรษฐศาสตรวิศวกรรม      3(3-0-6) 
  (Engineering Economics) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
  รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
  ศึกษารูปแบบของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม การคํานวณดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวและเชิงซอน 
การศึกษาและคํานวณมูลคาของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การศึกษาและวิเคราะหการลงทุน 
ผลตอบแทนและความคุมคาจากการโครงการกอสรางของงานราชการและงานเอกชน การตัดสินใจใน
การลงทุนของโครงการกอสราง 
 
01-024-235   การสุขาภิบาลในอาคาร      3(3-0-6) 

(Building Sanitation) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี

รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
 พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลในอาคาร เกณฑและมาตรฐานของระบบทอ การ

ออกแบบระบบทอประปา (ระบบทอน้ํารอน ระบบทอน้ําเย็น และน้ําดื่ม) ระบบสูบน้ํา การออกแบบ
ทอระบายน้ําและทออากาศ ระบบระบายน้ําฝน ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบประปาในอาคาร ระบบ
บําบัดน้ําเสียในอาคาร และการจัดการขยะมูลฝอยในอาคาร 
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01-024-236   ความรูพื้นฐานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร  3(3-0-6) 

(Introduction to Engineering Building Systems) 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี

รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
 พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบ

สุขาภิบาลภายในอาคาร การอนุรักษพลังงาน และวิธีการปดงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 
01-024-237   การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน    3(3-0-6) 

(Logistics and Supply Chain Management) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี

 ความหมาย รูปแบบ ลักษณะ ขั้นตอนการดําเนินงาน และบทบาทของการจัดการ โลจิสติกส
และโซอุปทาน ความสําคัญของโลจิสติกสและโซอุปทานกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของธุรกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  ความสัมพันธและบทบาทของผูมีสวนไดเสียในโซ
อุปทาน การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพ 
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    3.2   ชื่อ สกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
            3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร  (เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.) 
 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

รหัสบตัรประชาชน 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่สําเร็จการศึกษา 

1 อารง  มะเซ็ง 
 

ผูชวยศาสตราจารย ค.อ.ม. 
 
ปทส. 

โยธา 
 

การกอสราง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาลัยเทคนิคดุสติ 

2 ปรีชา  สะแลแม 
 

ผูชวยศาสตราจารย ค.อ.ม. 
 
ค.อ.บ. 

โยธา 
 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
(เทเวศร) 

3 มูฮํามดั  ซูย ี
 

ผูชวยศาสตราจารย ค.อ.ม. 
 
ค.อ.บ. 

โยธา 
 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 
(ศูนยกลาง) 

4 อัมพรรณดี  ยูโซะ 
 

ผูชวยศาสตราจารย ค.อ.ม. 
 
ปทส. 

โยธา 
 

การกอสราง 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 
วิทยาลัยเทคนิคดุสติ 

5 นายแอซัน  ยูโซะ 
 

อาจารย วศ.ม. 
 
 
วศ.บ. 

วิศวกรรมกอสราง
และการจัดการ 

 
วิศวกรรมโยธา 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหา
นคร 

6 นายสุธี  ตุลยาพงศ 
 

อาจารย วศ.ม. 
 
วศ.บ. 

วิศวกรรมโยธา 
 

วิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชัย 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหา
นคร 
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3.2.2  อาจารยประจํา  

 

ลําดับ 
ชื่อ-สกุล 

 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่สําเร็จ การศึกษา 

1 นายธีระ  พรหมเทพ ผูชวยศาสตราจารย คอม. โยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 

2 นายอิลยาส  มามะ ผูชวยศาสตราจารย วศ.ด. วิศวกรรมแหลงนํ้า มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

3 นายวิชานันท  ชะมาย อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบรุ ี

5 นายปกปอง  รัตนช ู อาจารย วศ.ด. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบรุ ี

6 นายอาบีเด็ง  ฮาวา อาจารย วศ.ด. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร 

7 นายซุลกิฟลี  มามะ อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมขนสง มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร 

8 นายอิมรอน   
หะยียูโซะ 

อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

9 นายฮาซัน  คอแดะ อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัสรุนาร ี

10 นายณัฐพร  เทพพรหม อาจารย สถ.ด. สถาปตยกรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

11 นายอาดิ้ล  นิยมเดชา อาจารย วศ.ม. วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชัย 

12 นายวัชระ  วัชราภรณ อาจารย คอม. วิศวกรรมไฟฟา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ 

13 นายนภดล  เจะมะ อาจารย บธ.ม. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

14 นางสาวสุพัฒน  สุขใส อาจารย ศศ.ม. เศรษฐศาสตรธรุกิจ มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

15 นางสาวยุพวด ี ศรีช ู อาจารย บธ.ม. การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
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4.  องคประกอบเกี่ยวกับการฝกประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน) 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิต มีความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณใน 
วิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาประสบการณภาคสนาม เพื่อฝกให
นักศึกษารูจักการประยุกตใชความรูที่เรียนมาใชกับสภาพการทํางานจริง และเพ่ือเปนการเตรียมความ
พรอมในทุกๆ ดาน กอนออกไปทํางานจริงหลังจบการศึกษา โดยหลักสูตรไดจัดใหศึกษารายวิชา   
การฝกงานทางเทคโนโลยีโยธา รหัสวิชา 01-024-218 จํานวน 3 หนวยกิต ซึ่งอยูในกลุมวิชาชีพบังคับ  
 นักศึกษาหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ตอเนื่อง) ตองศึกษา
ในรายวิชาการฝกงานทางเทคโนโลยีโยธา รหัสวิชา 01-024-218 จํานวน 3 หนวยกิต โดยนักศึกษา
ตองมีชั่วโมงการฝกงานไมนอยกวา 320 ชั่วโมง หรือมีหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานหรือ
สถานประกอบการที่เก่ียวของที่เรียนเทานั้น โดยเทียบชั่วโมงการทํางานใหไมนอยกวา 320 ชั่วโมง 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม ความคาดหวังในผลการเรียนรู
ประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

 4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจใน
หลักการ และความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิง่ขึ้น 

 4.1.2 บูรณาการความรูที่เรียนมา เพื่อนําไปแกปญหาทางอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีได 

 4.1.3 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดด ี
 4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลาและเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถ

ปรับตัวใหเขากับสถานประกอบการได 
 4.1.5 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงาน

ได 
   4.1.6 มีทักษะการสื่อสารดานการพูด เขียน คิดวิเคราะหประมวลผล 
 4.2 ชวงเวลา 

 ภาคการศึกษาฤดูรอน ของปการศึกษาที่ 1 สําหรับการฝกงาน ไมนอยกวา 320 
ชั่วโมง (ไมนอยกวา 8 สัปดาห) 
  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 มีการฝกงานไมนอยกวา 320 ชั่วโมง (ไมนอยกวา 8 สัปดาห) โดยทําการฝกงานในภาค
การศึกษาฤดูรอน ของปการศึกษาที่ 1   
 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานทางเทคโนโลยโียธา 
  5.1 คําอธิบายโดยยอ 

         โครงงานทางเทคโนโลยีโยธา การเตรียมรายงานโครงรางที่แสดงถึงวัตถุประสงค 
แนวความคิด วิธีการศึกษา แผนการทํางาน งบประมาณรายจาย และนําเสนอเปนโครงรางปริญญา
นิพนธ โดยนักศึกษาออกแบบสรางและทดสอบเพื่อฝกใหคุนเคยกับการคนควาและแกไขปญหาทาง
วิศวกรรม และนําเสนองานเปนรูปเลมปริญญานิพนธ 
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

   นักศึกษาสามารถทํางานรวมกัน มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ และโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการทําโครงงานทางเทคโนโลยีโยธา รวมถึงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการนําเสนอ
ผลงาน 
  5.3 ชวงเวลา  

 - การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีโยธา ภาคการศึกษาตนของชั้นปที่ 2 
   - โครงงานทางเทคโนโลยีโยธา ภาคการศึกษาปลายของชั้นปที่ 2  
  5.4 จํานวนหนวยกิต  

 - การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีโยธา จํานวน 1 หนวยกิต 
 - โครงงานทางเทคโนโลยีโยธา จํานวน 3 หนวยกิต 

  5.5 การเตรียมการ  
 มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกใหการศึกษาใหขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับโครงการ 
  5.6 กระบวนการประเมินผล  

 ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงานที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษา โดย
อาจารยที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา รวมถึง
การจัดสอบการนําเสนอ ที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน 
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมิน 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีสัมมาคารวะ รูจัก
กาลเทศะ และ ทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบ
ตอตนเองวิชาชีพ และตอสังคมและปฏิบัติตนภายใต
จรรยาบรรณวิชาชีพดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละ 
และเชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน  

(1) การสอดแทรกในวิชาเรียนที่เกี่ยวของกับ
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
(2) เชิญผูเชี่ยวชาญทางดานภูมิปญญาทองถิ่น
มาถายทอดความรู 

(2) มีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ สามารถประยุกตใชศาสตรดังกลาวอยาง
เหมาะสม เพื่อการประกอบวิชาชีพของตนและ
การศึกษาตอในระดับสูงขึ้น รวมถึงการบริการชุมชน  

(1) การเรียนการสอนในภาคทฤษฎี   
(2) การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติจากการ
ทดลองในหองปฏิบัติการ และ/หรือนอก
สถานที่  
(3) โครงการบริการวิชาการ 

(3) มีความใฝรูในองคความรูและเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยางตอเนื่อง สามารถพัฒนา
องคความรูที่ตนมีอยูใหสูงขึ้นไป เพื่อพัฒนาตนเอง 
พัฒนางาน พัฒนาสังคมและประเทศชาติ รวมถึงมี
การแลกเปลี่ยนความรูทางดานเทคโนโลยีกับสถาบัน
หรือหนวยงานภายนอก   

(1) การมอบหมายงานที่มีลักษณะใหมีการ
คนควาเพื่อจะสามารถสรางองคความรูดวย
ตนเอง   
(2) จัดโครงการความรวมมือทางวิชาการ 

(4) มีความมุงมั่น คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และสามารถเลือกวิธีแกไขปญหาไดอยาง
เหมาะสม   

(1) การมอบหมายงานที่เปนโครงงาน เปน
ระบบครบวงจร   
(2) การทํากิจกรรมที่ตองมีการจัดสรรงาน คน 
และเวลา  
(3) สรางแรงจูงใจเพ่ือเปนแรงเสริมใหผูเรียน  

(5) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามารถในการ
ทํางานรวมกับผูอื่นบนความหลากหลายทางดาน
วัฒนธรรมและเชื้อชาติ มีทักษะในดานการทํางาน
เปนหมูคณะ สามารถบริหารจัดการการทํางานได
อยางเหมาะสม และเปนผูมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 

(1) การปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษาโดย มี
การมอบหมายงาน เปนกลุ มของแต ละ
กิจกรรม ใหเปนระบบครบวงจร มีการจัดสรร
งาน คน และเวลา   
(2) จัดโครงการศึกษาดูงาน  
(3) จัดโครงการสานสัมพันธนักศึกษา 

(6) มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และใช
ภาษาไทย ภาษามลายูหรือภาษาตางประเทศ และ
ศัพททางเทคนิค ในการติดตอสื่อสาร รวมถึงการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเปนอยางด ี

(1) การมอบหมายงานที่ตองมีการนําเสนอใน
ลักษณะการบรรยายประกอบสื่อในชั้นเรียน 
และมีการสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   
(2) จัดโครงการเสริมสรางภาษามลายูเบื้องตน 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน (ผลการเรียนรู : Learning Outcomes) 
 2.1 ผลการเรียนรูแตละดาน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 ก. ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม 

  นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นภายใตพหุ
วัฒนธรรมในสังคมไดอยางมีความสุข และประพฤติตนโดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวม อาจารยที่
สอนในแตละรายวิชา  ตองสงเสริมใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับ
วิทยาการตางๆ ดังนี ้
  (1) มีวินัย ตรงตอเวลา รูจักกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ ซื่อสัตยสุจริต   รับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม 
  (2) เขาใจสังคมพหุวัฒนธรรม และเคารพสิทธิ กฎระเบียบขององคกร   
  (3) รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม รูคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย  
  (4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
  ข. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จรยิธรรม 
  กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ 
นอกจากนี้ ผูสอนตองสอดแทรกและสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา และสงเสริมให
นักศึกษามีจิตสาธารณะ สนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม 
ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ยกยองและเชิดชูนักศึกษาที่ทําความดีและเสียสละ 

 ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาและการปฏิบัติตนในดานตางๆ ไดแก 
  (1) การตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่

มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม 
 (2) ความมีวินัยและความใสใจของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
 (3) ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 (4) ความซื่อสัตยสุจริตในการทํางานที่ไดรับมอบหมายและการสอบ 

  2.1.2 ดานความรู 
 ก.  ผลการเรียนรูดานความรู 
 นักศึกษาตองมีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของรายวิชาที่ศึกษาซึ่งประกอบกันขึ้น

เปนองคความรูที่จะพัฒนาความสามารถและทักษะอันเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูและเขาใจ ดังนั้น
มาตรฐานความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้ 

 (1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของศาสตรที่ศึกษา และ
สามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิต   

 (2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของ ตลอดจนงานวิจัยใหมๆ ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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 (3) สามารถวิเคราะหปญหาของศาสตรที่ศึกษา และบูรณาการความรูในศาสตรที่

เกี่ยวของได  
 (4) มีความรู ความเขาใจในวัฒนธรรมของศาสตรที่ศึกษา และสถานการณที่

เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก 
 การทดสอบผลการเรียนรูตามมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการใชขอสอบวัดผลใน

รายวิชาที่เรียนทั้งการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
  ข. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
  ใชรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ใชการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) โดยมุงเนนทั้งหลักการทางทฤษฎี 
และการประยุกตใชความรูในการปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริงและใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา และ
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
  ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
  ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา โดยใชการวัดผล 
ดังนี้  

 (1) การทดสอบยอย 
 (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 (3) รายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
 (4) งานที่ไดมอบหมาย 
 (5) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 (6) แฟมสะสมผลงาน 

  2.1.3 ดานทกัษะทางปญญา 
  ก. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบ
การศึกษา ดังนั้น นักศึกษาตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญา   พรอมกับคุณธรรม และจริยธรรม 
โดยกระบวนการเรียนการสอนตองเนนใหนักศึกษารูจักคิดหาเหตุผลเขาใจที่มาและสาเหตุของปญหา  
แนวคิดและวิธีการแกปญหาดวยตนเอง นักศึกษาที่ผานกระบวนการเรียนการสอนดวยวิธีดังกลาวตอง
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (1) สามารถคนควาหาความรูในศาสตรที่ศึกษา จากแหลงเรียนรูในทองถิ่นหรือ
แหลงขอมูลที่หลากหลายไดดวยตนเอง 

 (2) สามารถคิดวิเคราะห และแปลความหมายขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาอยาง
เปนระบบ 

 (3) สามารถประยุกตความรูในศาสตรที่ศึกษา และนําไปใชไดเหมาะสม 
 (4) มีทักษะการแกปญหาในหองเรียน หองปฏิบัติการตามที่ไดรับความรู และการ

ฝกฝน สามารถแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับสถานการณที่เปนจริง 
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 การวัดและประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญาใชแนวขอสอบที่ใหนักศึกษา

ไดอธิบายแนวคิดและวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หรือใหนักศึกษาเลือกใช
วิชาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณท่ีกําหนดให  
  ข. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  ใชการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการทํางาน (Work-Integrated Learning) มุงเนนใหนักศึกษารูจักวิเคราะห
องคประกอบของสถานการณตาง ๆโดยใชบทบาทสมมติสถานการณจําลอง และกรณีศึกษาเพื่อเปน
ตัวอยางใหนักศึกษาไดฝกวิเคราะหแนวทางแกไขใหถูกตอง  
  ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 

 (1) การทดสอบโดยใชสภาพจริงหรือสถานการณจําลอง 
 (2) การเลือกใชวิธีการเพื่อแกไขปญหาในบริบทตางๆ 
 (3) การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

  2.1.4 ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ    
 ก. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล นักศึกษาจึง
ตองไดรับการฝกประสบการณเพ่ือเรียนรูการปรับตัวใหเขากับบุคคลและกลุมบุคคลตางๆ ดังนั้นผูสอน
ตองแนะนําการวางตัว มารยาทในการเขาสังคม และทักษะที่เกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางบุคคล 
ดังนี้ 

 (1) มีความสามารถในการปรับตัวและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับบุคคล 
สามารถทํางานเปนทีม และรูจักบทบาทของผูนํา/สมาชิกในกลุม  

 (2) สามารถใชความรูในศาสตรที่ศึกษามาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
 (3) มีการพัฒนาการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  (4) มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอสังคม สามารถเสนอแนะแนวทางเพื่อการ
แกปญหา และมีความรับผิดชอบทั้งสวนตัวและสวนรวม  
  การวัดและประเมินผลทําไดโดยการสังเกตจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการทํา
กิจกรรมกลุม ทั้งในและนอกชั้นเรียน และผลสะทอนกลับจากการฝกประสบการณตางๆ 

 ข. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  ดําเนินการสอนโดยการกําหนดกิจกรรมกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่น
หรือคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณผูที่มีประสบการณและประสบความสําเร็จในงานอาชีพ โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้ 

 (1) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี 
 (2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
 (3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี 
 (4) มีมนุษยสัมพันธที่ดี 
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 (5) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 
 (6) มีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมของบุคคลที่ติดตอสื่อสารดวย และสามารถวางตนได

เหมาะสมกับกาลเทศะ ขนบธรรมเนียมและแนวทางปฏิบัติเฉพาะของแตละวัฒนธรรม 
 ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
  ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษา เชน 

 (1) พฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้น
เรียน 

 (2) พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆที่คณะหรือที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

 (3) การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ทั้งในและนอกสถานที่ของมหาวิทยาลัย 
 2.1.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 ก. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  นักศึกษาตองมีความรูและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการปฏิบัติงาน  การติดตอสื่อสารและการพัฒนาตนเอง ดังนั้น นักศึกษาจําเปนตองไดรับการ
พัฒนาทักษะที่เก่ียวกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีไปพรอมกับคุณธรรม 
จริยธรรมและความรูเกี่ยวกับสาขาวิชา ดวยเหตุนี้ ผูสอนตองใชเทคโนโลยีในการสอนเพื่อฝกให
นักศึกษามีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 (1) สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ คณิตศาสตร สถิติ การใชคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม 

 (2) มีความสามารถในการวิเคราะห แปลความหมายขอมูลเชิงตัวเลข และใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดถูกตอง 

 (3) สามารถใชภาษาสื่อสารไดอยางมีประสทิธิภาพท้ังการพูด การฟง การเขียน และ
การถายทอดขอมูลขาวสารแกผูอื่นไดอยางเขาใจ 
  (4) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเขาถึงแหลงขอมูลในศาสตรที่ศึกษา 
และนําเสนอสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
  การวัดและประเมินผลอาจจัดทําในระหวางการสอนโดยการจัดกิจกรรมใหนักศึกษา 
ไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาขอมูลเพื่อนํามาเรียบเรียง นําเสนอและอภิปราย แสดง
ความคิดเห็นในกลุม หรือจัดกิจกรรมใหนักศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการ
ติดตอสื่อสาร หรือนําเสนอผลงานตางๆ  
  ข. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ดําเนินการสอนดวยกิจกรรมที่นักศึกษาตองติดตอสื่อสาร คนควาหาขอมูล และ
นําเสนอผลจากการคนควาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
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 (1) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร 
 (2) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการคนควาหาขอมูลและการนําเสนอ

ผลงานอยางเปนระบบ 
 (3) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางถูกตอง เหมาะสมกับขนบธรรมเนียมปฏิบัติของ

สังคมแตละกลุม 
 ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา ดังนี้ 

 (1) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร 
 (2) ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาหาขอมูลและ

นําเสนอผลงานอยางเปนระบบและทันสมัย 
 (3) มีจรรยามารยาทในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเหมาะสมกับสถานการณ

และวัฒนธรรมสากล 
 
2.2 ผลการเรียนรูแตละดาน หมวดวิชาเฉพาะ 

  2.2.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) เขาใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย สุจริต 
  (2) มีวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ
ขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 
  (3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนหมูคณะ สามารถแกไขขอ
ขัดแยงตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  (4) สามารถวิเคราะหและประเมินผลกระทบ จากการใชความรูทางเทคโนโลยีโยธา 
ตอบุคคล องคกร สังคมและสิ่งแวดลอม 
  (5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผูประกอบ
วิชาชีพ รวมถึงเขาใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพโยธา หรือสาขาที่เก่ียวของ 
  ข. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จรยิธรรม 
  กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดย
เนนการเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและ
การเปนสมาชิกกลุมมีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น 
เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแก
สวนรวม เสียสละ 
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  ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 
  (2) ประเมินจากการมีวินัย และความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  (3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ 
  (4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

 2.2.2 ความรู 
  ก. ผลการเรียนรูดานความรู 
  (1) มีความรูและความเขาใจทางคณิตศาสตรพื้นฐาน วิทยาศาสตรพื้นฐานวิศวกรรม
พื้นฐาน และเศรษฐศาสตร เพื่อการประยุกตใชกับงานทางดานโยธาที่เกี่ยวของ และการสราง
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
  (2) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะดานใชเทคโนโลยี 
  (3) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 
  (4) สามารถวิเคราะหและแกไขปญหา ดวยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการประยุกตใช
เครื่องมือที่เหมาะสม เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 
  (5) สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาใน
งานจริงได 
  ข. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
  ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตใชทาง
ปฏิบัติดวยการทดลองในหองปฏิบัติการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ (ฝกงาน) 

 ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตางๆ คือ 
 (1) การทดสอบยอย 
 (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
 (4) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 
 (5) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ 
 (6) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 (7) ประเมินจากรายวิชาฝกงาน 
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 2.2.3 ทักษะทางปญญา 
 ก. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  (1) มีความคิดอยางมีวิจารณญาณท่ีดี  
  (2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ  
  (3) สามารถคิด วิเคราะห และแกไขปญหาดานวิศวกรรมไดอยางมีระบบ รวมถึงการ
ใชขอมูลประกอบการตัดสินใจในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  (4) มีจินตนาการและความยืดหยุนในการปรับใชองคความรูที่เกี่ยวของอยาง
เหมาะสมในการพัฒนานวัตกรรมหรือตอยอดองคความรูจากเดิมไดอยางสรางสรรค 
  (5) สามารถสืบคนขอมูลและแสวงหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง เพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิตและทันตอการเปลี่ยนแปลงทางองคความรูและเทคโนโลยีใหมๆ 
  ข. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 (1) กรณีศึกษาทางการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (2) การอภิปรายกลุม 
  (3) กําหนดกรณีศึกษาที่ใหนักศึกษาจัดทํารายงานกลุม 
  (4) กําหนดที่มอบหมายใหนักศึกษา 
  (5) การทดลองในหองปฏิบัติการเพ่ือใหเกิดแนวคิดสนับสนุนการเรียนการสอน

ภาคทฤษฎี 
 ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา นี้สามารถทําไดโดยการออก
ขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของการแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการ
ประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบที่ถูกมาคําตอบเดียว จากกลุม
คําตอบ ที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการ
ปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบ
หรือสัมภาษณ เปนตน 

 2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
 ก. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทย และ
ภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถใชความรูในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารตอสังคมได ใน
ประเด็นที่เหมาะสม 
  (2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณเชิงสรางสรรคทั้ง
สวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม รวมทั้งใหความ
ชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการแกไขปญหาสถานการณตาง ๆ 
  (3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเอง และ
สอดคลองกับทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
  (4) รูจักบทบาท หนาที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้ง
งานบุคคลและงานกลุม สามารถปรับตัว และทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและผูตามไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวไดอยางเหมาะสมกับความรับผิดชอบ 
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  (5) มีจิตสํานึกความรับผิดชอบดานความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษา
สภาพแวดลอมตอสังคม 
  ข. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
  ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตอง
ประสานงานกับผูอื่น ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมี
ประสบการณโดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและ
ความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้ 
  (1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางด ี
  (2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 
  (3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปน
อยางด ี
  (4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรวมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป 
  (5) มีภาวะผูนํา 

 ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุม
ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ 
  2.2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 ก. ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปน
อยางด ี

 (2) มีทักษะในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอการแกปญหาที่เกี่ยวของไดอยางสรางสรรค   
  (3) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยไดอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  (4) มีทักษะในการสื่อสารขอมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดย
ใชสัญลักษณ 
  (5) สามารถใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบ
วิชาชีพในสาขาโยธาหรือสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของได 
  ข. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห และการ
สื่อสารนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธี
แกปญหาและใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้น
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เรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนรูใน
รายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณเสมือนจริง และนําเสนอ
การแกปญหา ที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 
  ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  (1) ประเมินจากเทคนิคการใชเครื่องมือการคํานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม 
  (2) ประเมินจากเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการ
แสดงสถิติประยุกตในการแกปญหาโจทยการคํานวณ 
  (3) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เก่ียวของ 
  (4) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน 
  2.2.6 ทักษะพิสัย 
  ก. ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
  (1) มีทักษะในการใชอุปกรณและเครื่องมือในทางอุตสาหกรรม ไดอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ 
  (2) สามารถจัดเก็บเครื่องมือและบํารุงรักษาวัสดุทางอุตสาหกรรม ไดอยางถูกตอง
และปลอดภัย 
  (3) สามารถปฏิบัติตัวในหองปฏิบัติการ ไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
  (4) สามารถใชเครื่องมือในการวิเคราะหเชิงคุณภาพ ในทางอุตสาหกรรมไดอยาง
เหมาะสม 
  (5) สามารถบูรณาการและประยุกตความรู ในการแกปญหาเชิงปฏิบัติได 
  ข. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย 
  ใชการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางปฏิบัติดวยการทดลองใน
หองปฏิบัติการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ 
นอกจากนี้ควรสงเสริมใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 
  ค. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ 
 (1) การทดสอบยอย 
 (2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 (3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
 (4) ประเมินจากงานที่ไดรับมอบหมาย 

  (5) ประเมินจากรายงานการทดลอง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูกระบวนวิชา (Curriculum  mapping) 
 

ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู (Curriculum Mapping)  
 ความรับผิดหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู 3. ทักษะทาง
ปญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1.1 กลุมวิชาภาษา                     

11-034-901 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                      

11-034-103 สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                     

1.2กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร                     

11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจําวัน                     

11-014-126  สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาและ
การเขียน งานวิชาการ 

                    

1.3กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร                     

10-034-107 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                     
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ตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู (Curriculum Mapping) 

จากรายวิชา หมวดวิชาชีพเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสร ี

   ความรับผิดชอบหลัก   o  ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

 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 1 2 3 4 5 

2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                               

01-024-201 องคการและการจดัการ
ทรัพยากรมนุษย 

                         
   

  

01-024-202 ความปลอดภยัในงาน
กอสราง 

                     
 

   
    

 

01-024-203 หลักการบัญชีเบื้องตน                               

2.2 กลุมวิชาชีพ                               

       2.2.1) วิชาบังคับ                               

01-024-204 การออกแบบโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

                              

01-024-205 ปฏิบัติการออกแบบ
โครงสรางคอนกรีตเสรมิเหล็ก 

                              

01-024-206 การออกแบบโครงสราง
ไมและเหล็ก 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

 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 1 2 3 4 5 

01-024-207 ปฏิบัติการออกแบบ
โครงสรางไมและเหล็ก 

                            
 

 

01-024-208 ปฐพีกลศาสตร                               

01-024-209 ปฏิบัติการปฐพี
กลศาสตร 

                              

01-024-210 การสํารวจเพื่อการ
กอสราง 

                              

01-024-211 ปฏิบัติการสํารวจเพือ่
การกอสราง 

                              

01-024-212 การสํารวจเสนทาง                               

01-024-213 ปฏิบัติการสํารวจ
เสนทาง 

                              

01-024-214  เขียนแบบงาน
วิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร 

                              

01-024-215 ประมาณราคากอสราง                               

01-024-216 ปฏิบัติการประมาณ
ราคากอสราง 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

 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 1 2 3 4 5 

01-024-217 การบริหารและจดัการ
งานกอสราง 

                         
    

 

01-024-218 การฝกงานทาง
เทคโนโลยีโยธา 

                              

01-024-219 การเตรียมโครงงานทาง
เทคโนโลยีโยธา 

                              

01-024-220 โครงงานทางเทคโนโลยี
โยธา 

                              

           2.2.2) วิชาเลือก                               

01-024-221 การเงินธุรกิจ                               

01-024-222 การวางแผนงานกอสราง                               

01-024-223 ปฏิบัติการวางแผนงาน
กอสราง 

                              

01-024-224 การประยุกตใช
คอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 

                              

01-024-225 การควบคุมงานและ
ตรวจงานกอสราง 

                              

01-024-226 เทคโนโลยีคอนกรีต                               
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รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู 3. ทักษะทางปญญา 4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 

 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 1 2 3 4 5 

01-024-227 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
คอนกรีต 

                            
 

 

01-024-228 เทคโนโลยีการทดสอบ
วัสด ุ

                              

01-024-229 ปฏิบัติการเทคโนโลยี
การทดสอบวัสด ุ

                              

01-024-230 เทคโนโลยเีครื่องจักร
และอุปกรณกอสราง 

                              

01-024-231 เทคโนโลยีการทาง                               

01-024-232 การทดสอบวัสดุการทาง                               

01-024-233 เทคนิคการกอสราง                               

01-024-234 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม                               

01-024-235 การสุขาภิบาลในอาคาร                               

01-024-236 ความรูพื้นฐานวิศวกรรม
งานระบบประกอบอาคาร 

                         
    

 

01-024-237 การจัดการโลจสิติกส
และโซอุปทาน 
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3. ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเมื่อสิ้นปการศึกษาของผูเรียน 
 

ชั้นป รายละเอียด 
ชั้นปที่ 1 มีความรูพ้ืนฐานการคํานวณงานวิศวกรรมโยธา เทคนิคการควบคุมงานกอสราง 

การปฏิบัติงานสํารวจ และพ้ืนฐานการบริหารและการจัดการในองคการ   
 

ชั้นปที่ 2 ประเมินตรวจสอบการรับน้ําหนักของโครงสรางอาคาร การบริหารและการวางแผน
งานกอสราง มีความเขาใจเศรษฐศาสตรวิศวกรรมและการบัญชี และแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบตอองคกรและสังคม 
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หมวดที ่5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

ใชเกณฑการประเมินตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) หมวดที่ 7 ขอ 23 และ 24  

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา  
 2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ   
 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการ

ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา  
    2.1.3 มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรูของนักศึกษา  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา  
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาเพื่อ

นํามาใชปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร อาจใชการประเมินจากตัวอยางตอไปนี้  

 2.2.1 ภาวการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา
ในดานของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ  

 2.2.2 การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณหรือสง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาตางๆ   

 2.2.3 การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต  
 2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเมื่อมี

โอกาสในระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบ
การศึกษา และเขาศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ  

 2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและ
ความรูจากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย  

 2.2.6 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรหรือเปนอาจารย
พิเศษตอความพรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และ
การพัฒนาองคความรูของนักศึกษา  

 2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนสิทธิบัตร, (ข) 
จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ค) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ, (ง) 
จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม  
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
 เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก)  หมวดที่ 8 ขอ 29 
  3.1 ตองศึกษาและสอบผานรายวิชาตางๆ ครบถวนตามที่ระบุไวในหลักสูตรจํานวน
หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 76 หนวยกิต  
  3.2 ตองไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 
2.00   
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน  

1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและ
การวิจัยอยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องคกรตางๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ  

 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
 2.1.1 การเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่อง การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตางๆ 
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ  

 2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ  
 2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

ความรูและคุณธรรม  
 2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 
 2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ   
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1. การกํากับมาตรฐาน 
 1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใตการ
กํากับดูแลโดยประธานหลักสูตร และรองผูอํานวยการฝายสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาที่ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน พิจารณา
ความจําเปนดานทรัพยากรบุคคล วัสด/ุอุปกรณ และหองปฏิบัติการตางๆ และดําเนินการหลักสูตรให
บรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร ติดตาม และรวบรวมขอมูลในดานตางๆ สําหรับใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
 1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ และได
มาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558 
 1.4 มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน AUN-QA อยางตอเนื่อง โดยมี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่ควบคุมดูแล และติดตามผลการประเมินหลักสูตร 
 1.5 มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามระยะเวลาที่กําหนดไมเกิน 
5 ป โดยดําเนินการใหแลวเสร็จ (ไดรับการอนุมัต/ิเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ) 
 
2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีกระบวนการในการจัดการเพื่อบรรลุถึงความตองการของตลาดแรงงาน สังคม 
และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดังนี ้

2.1 จัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนานักศึกษาไดทันตอวิทยาการสมัยใหม  
2.2 มีการศึกษาขอมูลตลาดแรงงานเพื่อผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับกับความตองการของ

ทองถิ่นและภาคอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ  
2.3 มีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของบัณฑิตอยางตอเนื่อง 

 
3. นักศึกษา 

3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา   
   มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการและอ่ืนๆ ใหแกนักศึกษาทุกคน  

      3.1.1 ควรมีผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการที่มีความรูในจํานวนที่เหมาะสม   
      3.1.2 คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดย

นักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของ
คณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมง
วาง (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษาเขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให
คําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา  
  3.2 การอุทธรณของนักศึกษา   

กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได  
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4. อาจารย 

4.1 การรับอาจารยใหม 
        4.1.1 อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
        4.1.2 มีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร  
        4.1.3 มีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาและมีประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร   
 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน

จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  

4.3 คณาจารยที่สอนบางเวลาและคณาจารยพิเศษ   
 สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาใหเปนไปตามเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และสําหรับอาจารยพิเศษ ไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบาง
ชั่วโมง จะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 มีหลักสูตร โครงสรางหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา  
5.2 มีการกําหนดแผนงาน การจัดทํางบประมาณ และดําเนินการตามองคประกอบของ สกอ. 

และมีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
5.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ.   
5.4 มีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปการศึกษาเพื่อนําขอมูลที่

ไดไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ อยางนอยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ป 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ  
 การหารายไดเสริมนอกจากรายไดจากงบประมาณแผนดิน ในการจัดหาครุภัณฑเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอนที่จําเปน  
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม  

6.2.1 สถานที่และอุปกรณการสอน  
   ใชสถานที่ หองเรียนใชอาคารอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส และ
หองปฏิบัติ การของคณะวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสใชสถานที่และอุปกรณ
การเรียนการสอนที่มีอยูแลว และสถานที่ใหมในการดําเนินงาน ดังนี้    
  - หองบรรยายใช อาคารอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
  - หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
            - หองปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะดานโยธา 
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 - Concrete Technology Laboratory  
- Soil Mechanic Laboratory  
- Hydraulic Laboratory    
- Computer Drawing Room  
- Surveying Room 

6.2.2 หองสมุด   
 ใชเอกสารประกอบการศึกษาในหองสมุดวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส คณะ

วิศวกรรมศาสตร และสํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งใหบริการหนังสือ 
ตํารา วารสาร วิทยานิพนธ สิ่งพิมพอื่นๆ และโสตทัศนวัสดุ  

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาคือ เครื่องมือ

อุปกรณ และหองปฏิบัติการเพื่อรองรับการเรียนการสอนของสาขาวิชา เนื่องจากนักศึกษาตองมี
ประสบการณการใชงานเครื่องมือ และอุปกรณในแตละสาขาวิชา เพื่อใหเกิดความเขาใจในหลักการ 
วิธีการใชงานที่ถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้งหองสมุด
และอินเทอรเน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อ
ประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังนั้น ตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
        6.3.1 มีหองเรียนที่มีสื่อการสอนและอุปกรณที่ทันสมัยเอื้อใหคณาจารยสามารถ
ปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       6.3.2 มีหองปฏิบัติการที่มีความพรอมทั้งวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร ระบบ
เครือขาย และซอฟตแวรที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียงตอการเรียนการสอน 
รวมถึงหองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ  

       6.3.3 ตองมีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
และมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ถูกตองตามกฎหมายที่พรอมใชปฏิบัติงาน สําหรับใชประกอบการสอน 

       6.3.4 มีหองสมุดหรือแหลงความรูและสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบคนความรู
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทย
และภาษาตางประเทศที่เก่ียวของในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมีเพียงพอ 

       6.3.5 มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการเรียนการ
สอนในวิชาปฏิบัติการ ตอจํานวนนักศึกษาในอัตราสวนที่เหมาะสม  

 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   
 ทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อการเรียนการสอนของสาขาวิชา ตองมีความพรอมอยูในที่ตั้ง

เดียวกับหลักสูตรที่ขอเปดดําเนินการ นอกจากนี้ การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรใหเปนไปตาม   

       6.4.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 (หรือฉบับปรับปรุงแกไขลาสุด) ขอ 15 วาดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร  

       6.4.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑการขอ
เปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปรญิญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2558 
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       6.4.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 วา

ดวย มาตรฐานดาน พันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู โดยมีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรตามขอกําหนด
ขางตนโดย  

- จัดทําแบบสํารวจความตองการจากนักศึกษาในใชทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
  - จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากอาจารยผูใชทรัพยากรการเรียนการสอน 
 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)  

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยาง
นอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

6 .  มี การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ 4 (ถา
มี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแต
ละปการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

     

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ 50 ตอป 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที ่8 กระบวนการประเมินและปรับปรุงหลักสตูร 

 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน  
 กระบวนการที่จะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ 
หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจาก
ที่กลาวขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใช
ไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหา
ก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
 ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกล

ยุทธการสอน การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผล
รายวิชา และการใชสื่อการสอนในทุกรายวิชา  
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทํา เมื่อนักศึกษาเรียนอยูชั้นปที่ 1 และอาจตอง
ออกปฏิบัติงาน ในการฝกงาน 320 ชั่วโมง ในชวงของภาคฤดูรอน ปการศึกษาที่ 1 ซึ่งจะเปนชวงเวลา
ที่อาจารยสามารถไปนิเทศนักศึกษา หรือมีหนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานหรือสถาน
ประกอบการ ที่เกี่ยวของกับสาขาที่เรียนเทานั้น โดยเทียบชั่วโมงการทํางาน ใหไมนอยกวา 320 
ชั่วโมง ตลอดจนติดตามประเมินความรูของนักศึกษาวา สามารถปฏิบัติงานไดหรือไม มีความ
รับผิดชอบ และยังมีขอควรปรับปรุงในดานใด ซึ่งจะมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแตละ
รายวิชา อีกทั้งประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

มีระบบประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี โดยการกําหนดตัวบงชี้หลักและเปาหมายผลการดําเนินงานขั้นต่ําทั่วไป ตามเกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 
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4. กระบวนการการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการ
สอน  

4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ  
 4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร  
 4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ(ถามี)  
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางการเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสตูรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
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 ตารางเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 
1 โครงสรางหลักสูตร 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2564 

1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 82 หนวยกิต 1. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 76 หนวยกิต 
2. โครงสรางหลักสูตร  หนวยกิต 2. โครงสรางหลักสูตร  หนวยกิต 
    2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  21 หนวยกิต     2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  15 หนวยกิต 
          ก. กลุมวิชาภาษาศาสตร  6 หนวยกิต           ก. กลุมวิชาภาษาศาสตร  6 หนวยกิต 
          ข. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต           ข. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 หนวยกิต 
          ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 9 หนวยกิต           ค. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 3 หนวยกิต 
      
    2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 55 หนวยกิต     2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 55 หนวยกิต 
          ก. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  9 หนวยกิต           ก. กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  9 หนวยกิต 
          ข. กลุมวิชาชีพ 46 หนวยกิต           ข. กลุมวิชาชีพ 46 หนวยกิต 
              1. วิชาบังคับ 31 หนวยกิต               1. วิชาบังคับ 31 หนวยกิต 
              2. วิชาเลือก 15 หนวยกิต               2. วิชาเลือก 15 หนวยกิต 
      
    2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต     2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
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2 รายวิชาในหลักสูตร 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา            หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา              ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 21 หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษาศาสตร  6 หนวยกิต 
11-034-101  การใชภาษาไทย 3(2-2-5) 
                     (Thai Usages) 
11-034-103  สนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
                     (Spoken English for Communication) 
 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
11-014-113 สหวิทยาการดานสังคมศาสตร 3(3-0-6) 
  (Integrated Social Sciences) 
11-024-110 การคนควาสารสนเทศและการเขียนงานวิชาการ 3(2-2-5) 
  (Information Searching and Academic 
  Writing) 
 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 15 หนวยกิต 
 1.1 กลุมวิชาภาษาศาสตร  6 หนวยกิต 
11-034-901  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
  (Thai for Communication) 
11-034-103  สนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
  (Spoken English for Communication) 
 
 1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  6 หนวยกิต 
11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Laws in Daily Life) 
11-014-126  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควาและ 3(2-2-5) 
 การเขียนงานวิชาการ 
  Information for Study Skill and 
   Academic Writing) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา            หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา              ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  9 หนวยกิต 
10-024-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 
 (Introduction to Computer Technology) 
10-034-107 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Mathematics in Everyday Life) 
10-044-103  ฟสิกสในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 (Physical in Daily Life) 
 

 1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  6 หนวยกิต 
10-034-107 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
     (Mathematics in Everyday Life) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

  
67 

 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา            หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา              ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 55 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  9 หนวยกิต 
01-004-226 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
                     (Calculus for Engineering) 
 
01-004-227  การบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
                     (Industrial Management) 
01-004-228  ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
  (Industrial Safety) 
 
3. กลุมวิชาชีพ 
 3.1 วิชาบังคับ 46 หนวยกิต 
01-024-204 ความแข็งแรงของวัสด ุ 3(3-0-6) 
  (Theory of Structures) 
01-024-205 วิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) 
  (Structural Analysis) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    55 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    9 หนวยกิต 
01-024-201  องคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
  (Organization and Human Resource Management) 
01-024-202  ความปลอดภัยในงานกอสราง 3(3-0-6) 
 (Construction Safety) 
01-024-203 หลักการบัญชีเบื้องตน 3(2-2-5) 
  (Fundamental Accounting Principles) 
 
 2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ    31 หนวยกิต 
01-024-204   การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  2(2-0-4) 
 (Reinforced Concrete Design) 
01-024-205   ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  1(0-2-1) 
 (Practical Reinforced Concrete Design) 
01-024-206 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 2(2-0-4) 
 (Timber and Steel Design) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา            หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา              ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
01-024-206 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 3(3-0-6) 
  (Timber and steel Design) 
01-024-207 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) 
  (Reinforced Concrete Design) 
01-024-208 การสํารวจ 3(2-2-5) 
  (Surveying) 
01-024-209 ชลศาสตร 3(3-0-6) 
  (Hydraulics) 
01-024-210 ปฐพีกลศาสตร 3(2-2-5) 
  (Soil Mechanics) 
01-024-212 การบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) 
  (Construction Management) 
01-024-214  เทคโนโลยีคอนกรีต 3(2-3-4) 
  (Concrete Technology) 
01-024-215  การเตรียมโครงการ 1(1-0-2)
  (Pre-Project) 
01-024-216 โครงการ 3(0-6-3) 
  (Project) 

01-024-207 ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 1(0-2-1) 
 (Practical Timber and Steel Design) 
01-024-208 ปฐพีกลศาสตร 2(2-0-4) 
 (Soil Mechanics) 
01-024-209 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-2-1) 
 (Soil Mechanics Laboratory) 
01-024-210   การสํารวจเพื่อการกอสราง 2(2-0-4) 
 (Construction Surveying) 
01-024-211   ปฏิบัติการสํารวจเพื่อการกอสราง 1(0-2-1) 
 (Practical Construction Surveying) 
01-024-212   การสํารวจเสนทาง 2(2-0-4) 
 (Route Surveying) 
01-024-213   ปฏิบัติการสํารวจเสนทาง 1(0-2-1) 
 (Practical Route Surveying) 
01-024-214   เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร 3(0-6-3) 
 (Computer Aided Drafting for Civil  
 Engineering) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา            หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา              ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 01-024-215   ประมาณราคากอสราง 2(2-0-4) 

 (Construction Estimation) 
01-024-216   ปฏิบัติการประมาณราคากอสราง 1(0-2-1) 
 (Practical Construction Estimation) 
01-024-217   การบริหารและจัดการงานกอสราง 3(3-0-6) 
 (Construction Management) 
01-024-218  การฝกงานทางเทคโนโลยีโยธา 3(0-40-0) 
 (Internship in Civil Technology) 
01-024-219   การเตรยีมโครงงานทางเทคโนโลยีโยธา 1(0-2-2) 
 (Civil Technology Pre-Project) 
01-024-220   โครงงานทางเทคโนโลยีโยธา 3(0-6-3)  
 (Civil Technology Project) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา            หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา              ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
 3.2 วิชาเลือก 15 หนวยกิต 
01-024-211 เทคโนโลยีการทาง 3(3-0-6) 
  (Highway Technology) 
01-024-213 เทคโนโลยีฐานราก 3(3-0-6) 
  (Foundation Technology) 
01-024-217 เทคนิคการกอสราง 3(3-0-6) 
  (Construction Techniques) 
01-024-218 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) 
  (Prestressed Concrete Design) 
01-024-219 เทคโนโลยีการขนสง 3(3-0-6) 
  (Transportation Technology) 
01-024-220 การสํารวจเพื่อการกอสราง 3(2-2-5) 
  (Construction Surveying) 
01-024-221 การออกแบบอาคาร 3(2-3-4) 
  (Building Design) 
01-024-222 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรมโยธา 3(2-2-5)
  (Computer Program for Civil Engineering) 
01-024-223      เทคโนโลยีการทดสอบวัสด ุ 3(2-2-5) 
  (Materials Testing Technology) 

 2.3 กลุมวิชาชีพเลือกบังคับ   15 หนวยกิต 
01-024-221   การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Business Finance) 
01-024-222   การวางแผนงานกอสราง 2(2-0-4) 
 (Construction Planning) 
01-024-223   ปฏิบัติการวางแผนงานกอสราง 1(0-2-1) 
 (Practical Construction Planning) 
01-024-224   การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงานวิศวกรรมโยธา 3(0-6-3) 
 (Computer Application for Civil Engineering) 
01-024-225   การควบคุมงานและตรวจงานกอสราง 3(3-0-6) 
 (Supervision and Inspection in Construction) 
01-024-226   เทคโนโลยีคอนกรีต 2(2-0-4)     
 (Concrete Technology) 
01-024-227   ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต  1(0-2-1)     
 (Concrete Technology Laboratory) 
01-024-228   เทคโนโลยีการทดสอบวัสด ุ 2(2-0-4)     
 (Materials Testing Technology) 
01-024-229   ปฏิบัติการเทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ 1(0-2-1)     
 (Materials Testing Technology Laboratory) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา            หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา              ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
01-024-224 ขอกําหนด สัญญา และการประมาณราคากอสราง 3(3-0-6) 
   (Specifications, Contracts and  
  Cost Estimation) 
01-024-225 การออกแบบระบบประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6) 
  (Water Supply and Sanitary Design) 
01-024-226   การสุขาภิบาลในอาคาร 3(3-0-6) 
  (Building Sanitation) 
 

01-024-230 เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณกอสราง 3(3-0-6) 
 (Construction Machine Technology and Equipment) 
01-024-231   เทคโนโลยีการทาง 2(2-0-4) 
 (Highway Technology) 
01-024-232   การทดสอบวัสดุการทาง 1(0-2-1) 
 (Highway Material Testing) 
01-024-233 เทคนิคการกอสราง 3(3-0-6) 
 (Construction Techniques) 
01-024-234 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Engineering Economics) 
01-024-235   การสุขาภิบาลในอาคาร 3(3-0-6) 
 (Building Sanitation) 
01-024-236   ความรูพื้นฐานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร 3(3-0-6) 
 (Introduction to Engineering Building  
 Systems) 
01-024-237   การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3-0-6) 
 (Logistics and Supply Chain Management) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา            หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา              ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
4. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
 ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยนราธิวาส
ราชนครินทรและมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งมีเนื้อหารายวิชาไมซ้ําซอนหรือใกลเคียงกับ
เนื้อหารายวิชาศึกษาท่ัวไปหรือหมวดวิชาเฉพาะแตตองไมซ้ํากับวิชาในแผนการศึกษา
ของสาขาวิชานั้น 
 
หมายเหตุ  ฝกงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 240 ชั่วโมง หรือมีหนังสือรับรอง
การทํางานจากหนวยงานหรือสถานประกอบการ ที่เกี่ยวของกับสาขาที่เรียนเทานั้น 
โดยเทียบชั่วโมงการทํางาน ใหไมนอยกวา 240 ชั่วโมง 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
 ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทรและมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งมีเนื้อหารายวิชาไมซ้ําซอนหรือ
ใกลเคียงกับเนื้อหารายวิชาศึกษาทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะแตตองไมซ้ํากับวิชา
ในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้น 
 
หมายเหตุ ฝกงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 340 ชั่วโมง หรือมีหนังสือ
รับรองการทํางานจากหนวยงานหรือสถานประกอบการ ที่เกี่ยวของกับสาขาที่
เรียนเทานั้น โดยเทียบชั่วโมงการทํางาน ใหไมนอยกวา 340 ชั่วโมง 
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3. เปรียบเทียบแผนการศึกษา 
 

หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา            หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา              ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาตน 
10-024-101    เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(3-0-6) 
10-034-107    คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
11-034-101    การใชภาษาไทย 3(2-2-5) 
01-024-204    ความแข็งแรงของวัสด ุ 3(3-0-6) 
01-024-208    การสํารวจ 3(2-2-5) 
01-024-209    ชลศาสตร 3(2-2-5) 
01-024-XXX    วิชาเลือก 3(X-X-X) 
                       รวม 21(X-X-X) 
 
 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย 
10-034-103    ฟสิกสในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
11-034-103    สนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
01-004-226    แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 
01-024-205    วิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) 
01-024-210    ปฐพีกลศาสตร 3(2-2-5) 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
10-034-107 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
11-034-901 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
01-024-201  องคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6) 
01-024-202  ความปลอดภัยในงานกอสราง 3(3-0-6) 
01-024-203  หลักการบัญชีเบื้องตน 3(2-2-5) 
01-024-210 การสํารวจเพื่องานกอสราง 2(2-0-4) 
01-024-211 ปฏิบัติการสํารวจเพื่องานกอสราง 1(0-2-1) 
01-024-214  เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร 3(0-6-3) 
 รวม 21(15-12-36) 
 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
11-034-103  สนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
11-014-117  กฎหมายในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
01-024-208 ปฐพีกลศาสตร 2(2-0-4) 
01-024-209 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-2-1) 
01-024-212   การสํารวจเสนทาง 2(2-0-4) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา            หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา              ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
01-024-214    เทคโนโลยีคอนกรีต 3(2-3-4) 
01-024-XXX    วิชาเลือก 3(X-X-X) 
                       รวม 21(X-X-X) 
 
 
 
ภาคการศึกษาฤดูรอน 
ฝกงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 240 ชั่วโมง หรือมีหนังสือรับรองการทํางาน
จากหนวยงานหรือสถานประกอบการ ที่เกี่ยวของกับสาขาที่เรียนเทานั้น โดยเทียบ
ชั่วโมงการทํางาน ใหไมนอยกวา 240 ชั่วโมง 

01-024-213   ปฏิบัติการสํารวจเสนทาง 1(0-2-1) 
01-024-215   ประมาณราคากอสราง 2(2-0-4) 
01-024-216   ปฏิบัติการประมาณราคากอสราง 1(0-2-1) 
01-024-217   การบริหารและจัดการงานกอสราง 3(3-0-6) 
 รวม 21(17-8-38) 
 
ภาคการศึกษาฤดูรอน 
01-024-218  การฝกงานทางเทคโนโลยีโยธา 3(0-40-0) 
 รวม 3(0-40-0) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา            หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา              ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาตน 
11-024-110    การคนควาสารสนเทศและการเขียนงานวิชาการ 3(2-2-5) 
11-014-113    สหวิทยาการดานสังคมศาสตร 3(3-0-6) 
01-004-227    การบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
01-024-206    การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 3(3-0-6) 
01-024-207    การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) 
01-024-215    การเตรียมโครงการ 1(1-0-2) 
01-024-XXX     วิชาเลือก 3(X-X-X) 
01-024-XXX     วิชาเลือก 3(X-X-X) 
                       รวม 22(X-X-X) 
 
 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
11-014-126 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาคนควาและ 3(2-2-5) 
 การเขียนงานวิชาการ  
01-024-204   การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  2(2-0-4) 
01-024-205   ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางคอนกรีต 1(0-2-1) 
 เสริมเหล็ก    
01-024-219   การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีโยธา 1(0-2-2) 
01-024-221   การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
01-024-222   การวางแผนงานกอสราง 2(2-0-4) 
01-024-223   ปฏิบัติการวางแผนงานกอสราง 1(0-2-1) 
01-024-228   เทคโนโลยีการทดสอบวัสด ุ 2(2-0-4)     
01-024-229   ปฏิบัติการเทคโนโลยีการทดสอบวัสดุ 1(0-2-1) 
 รวม 16(11-10-28) 
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หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2559 หลักสูตรฉบับป พ.ศ. 2564 

รหัสวิชา                ชื่อวิชา            หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) รหัสวิชา              ชื่อวิชา         หนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ปที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
01-004-228    ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 
01-024-212    การบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) 
01-024-216    โครงการ 3(0-6-3) 
01-024-XXX     วิชาเลือก 3(X-X-X) 
01- XXX -XXX     วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 
01- XXX -XXX     วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) 
                       รวม 18(X-X-X) 
 
 
 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
01-024-206 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 2(2-0-4) 
01-024-207 ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 1(0-2-1) 
01-024-220   โครงงานทางเทคโนโลยีโยธา 3(0-6-3) 
01-024-224   การประยุกตใชคอมพิวเตอรในงาน 3(0-6-3) 
 วิศวกรรมโยธา    
01-024-234 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
01-024-236   ความรูพื้นฐานวิศวกรรมงานระบบประกอบ 3(3-0-6) 
 อาคาร   
 รวม 15(8-14-23) 
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สรุปขอวิพากษหลักสูตรจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

 
หัวขอวิพากษหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม 
หัวขอวิพากษหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง 
1. ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรเดิม 
    ใหโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคน ฝกฝนทักษะ เสียสละเพื่อ
สวนรวม มุงพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีศักยภาพดานคุณธรรม 
ดานวิชาการ และการปฏิบัติงาน ในสาขาวิชาเทคโนโลยโียธา การ
จัดการศึกษาโดยคํานึงถึงทุนทางสังคม ภายใตความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมในการอยู
รวมกันอยางสันติสุข และมีดุลยภาพ 
2. วัตถุประสงคของหลักสตูรเดมิ 
    2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม และตระหนักถึง
จรรยาบรรณในสายวิชาชีพ 
    2.2 ผลิตบัณฑิตใหมีความรู  ความเขาใจ และมีทักษะใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ไดอยางถูกตองเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
    2.3 ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถคิด วิเคราะหและสังเคราะห 
แสวงหาองคความรูรวมกับชุมชนในการแกปญหาทางดานโยธา ได
อยางมีประสิทธิภาพ 
    2.4 ผลิตบัณฑิตที่สามารถนําความรูจากการศึกษา ประยุกตใช
ในการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 
    2.5 ผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยไดอยางเหมาะสม 
 
3. ปรับปรุงรายวชิาในหลักสตูรเดิม 
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 21 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษา 6 หนวยกิต 
11-034-101 การใชภาษาไทย 3(2-2-5) 
   (Thai Usages) 
11-034-103 สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   (Spoken English for Communication) 
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 6 หนวยกิต 
11-014-113 สหวิทยาการดานสังคมศาสตร 3(3-0-6) 
    (Integrated Social Sciences) 
11-024-110 การคนควาสารสนเทศและการเขียนงานวิชาการ 
   3(2-2-5) 
 (Information Searching and Academic Writing) 
1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 9 หนวยกิต 
10-024-101 เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเบื้องตน 3(2-2-5) 
   (Introduction to Computer Technology) 
10-034-107 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
   (Mathematics in Everyday Life) 
10-044-103 ฟสิกสในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
  (Physical in Daily Life) 

1. ปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรใหม 
    ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรูทางทฤษฎีและปฏิบัติดาน
วิชาชีพและเทคโนโลยีโยธา ที่มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา มีความ
รับผิดชอบตอหนาที่และสังคม 
 
 
 
2. วัตถุประสงคของหลักสตูรใหม 
    2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ
ตอองคกรและสังคม 
    2.2 ผลิตบัณฑิตใหสามารถปฏิบัติควบคุมงานกอสรางไดอยาง
ถูกตอง ปลอดภัย ตามหลักวิศวกรรมโยธาได 
    2.3 ผลิตบัณฑิตที่สามารถประเมิน ตรวจสอบกําลังรับน้ําหนัก
ของโครงสรางองคอาคาร ตามหลักวิศวกรรมได 
    2.4 ผลิตบัณฑิตใหสามารถวางแผนงานกอสราง ควบคุมและ
ติดตามแผนการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    2.5 ผลิตบัณฑิตที่สามารถสํารวจปริมาณงานกอสรางได 
    2.6 ผลิตบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานดานการสํารวจวิศวกรรม
โยธาได 
    2.7 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถ ดานการบริหาร การ
บัญชี และการเปนผูประกอบการ 
3. ปรับปรุงรายวชิาในหลักสตูรใหม  
หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป  
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป จาํนวนไมนอยกวา 15 หนวยกิต 
1.1 กลุมวิชาภาษา จาํนวน 6 หนวยกิต 
11-034-901 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
    (Thai for Communication) 
11-034-103 สนทนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   (Spoken English for Communication) 
1.2 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร จํานวน 6 หนวยกิต 
11-014-117 กฎหมายในชีวิตประจาํวัน 3(3-0-6) 
   (Laws in Daily Life) 
11-014-126 สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควาและการเขียนงาน
    วิชาการ 3(2-2-5) 
        (Information for Study Skill and Academic Writing) 
1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต 
10-034-107 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
    (Mathematics in Everyday Life) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 55 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพี 9 หนวยกิต 
01-004-226 แคลคูลัสสําหรับวิศวกร 3(3-0-6) 

(Calculus for Engineering) 
01-004-227 การบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

(Industrial Management) 
01-004-228 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) 

(Industrial Safety)  
 
2.2 กลุมวิชาชีพ 46 หนวยกิต 
2.2.1 วิชาบังคับ 31 หนวยกิต  
01-024-204 ความแข็งแรงของวัสด ุ3(3-0-6) 

(Theory of Structures) 
01-024-205 วิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) 

(Structural Analysis) 
01-024-206 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก3(3-0-6) 

(Timber and steel Design) 
01-024-207 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  

3(3-0-6) 
(Reinforced Concrete Design) 

01-024-205 วิเคราะหโครงสราง 3(3-0-6) 
(Structural Analysis) 

01-024-208 การสํารวจ 3(2-2-5) 
(Surveying) 

01-024-209 ชลศาสตร 3(3-0-6) 
(Hydraulics) 

01-024-210 ปฐพีกลศาสตร 3(2-2-5) 
(Soil Mechanics) 

01-024-212 การบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) 
(Construction Management) 

01-024-214 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(2-3-4) 
(Concrete Technology) 

01-024-215 การเตรียมโครงการ 1(1-0-2) 
(Pre-Project) 

01-024-216 โครงการ 3(0-6-3) 
(Project) 

2.2.2 วิชาเลือก 15 หนวยกิต  
01-024-211 เทคโนโลยีการทาง 3(3-0-6) 

(Highway Technology)  
01-024-213 เทคโนโลยีฐานราก 3(3-0-6) 

(Foundation Technology)  
01-024-217 เทคนิคการกอสราง 3(3-0-6) 

(Construction Techniques)  
01-024-218 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง 3(3-0-6) 

(Prestressed Concrete Design)  
01-024-219 เทคโนโลยีการขนสง 3(3-0-6) 

(Transportation Technology)  

2. หมวดวิชาเฉพาะ 55 หนวยกิต 
2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชพี จาํนวน 9 หนวยกิต 
01-024-201 องคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย  3(3-0-6) 

(Organization and Human Resource 
Management) 

01-024-202 ความปลอดภัยในงานกอสราง  3(3-0-6) 
(Construction Safety) 

01-024-203 หลักการบัญชีเบื้องตน  3(2-2-5) 
(Fundamental Accounting Principles) 

2.2 กลุมวิชาชีพบังคับ จํานวน 31 หนวยกิต  
01-024-204  การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก   
 2(2-0-4) 
 (Reinforced Concrete Design) 
01-024-205 ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 1(0-2-1) 
 (Practical Reinforced Concrete Design) 
01-024-206 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก  2(2-0-4) 
 (Timber and Steel Design) 
01-024-207 ปฏิบัติการออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก   
 1(0-2-1) 
 (Practical Timber and Steel Design) 
01-024-208 ปฐพีกลศาสตร  2(2-0-4) 
 (Soil Mechanics) 
01-024-209 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร  1(0-2-1) 
 (Soil Mechanics Laboratory) 
01-024-210 การสํารวจเพื่อการกอสราง  2(2-0-4) 
 (Construction Surveying) 
01-024-211 ปฏิบัติการสํารวจเพื่อการกอสราง 1(0-2-1) 
 (Practical Construction Surveying) 
01-024-212 การสํารวจเสนทาง  2(2-0-4) 
 (Route Surveying) 
01-024-213 ปฏิบัติการสํารวจเสนทาง  1(0-2-1) 
 (Practical Route Surveying) 
01-024-214 เขียนแบบงานวิศวกรรมโยธาดวยคอมพิวเตอร
 3(0-6-3) 
 (Computer Aided Drafting for Civil  
 Engineering) 
01-024-215 ประมาณราคากอสราง  2(2-0-4) 
 (Construction Estimation) 
01-024-216 ปฏิบัติการประมาณราคากอสราง  1(0-2-1) 
 (Practical Construction Estimation) 
01-024-217 การบริหารและจัดการงานกอสราง  3(3-0-6) 
 (Construction Management) 
01-024-218 การฝกงานทางเทคโนโลยโียธา  3(0-40-0) 
 (Internship in Civil Technology) 
01-024-219 การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีโยธา 1(0-2-2) 
 (Civil Technology Pre-Project) 
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01-024-220 การสํารวจเพื่อการกอสราง 3(2-2-5) 

(Construction Surveying)  
01-024-221 การออกแบบอาคาร 3(3-0-6) 

(Building Design)  
01-024-222 โปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงานวิศวกรรมโยธา 

3(2-2-5) 
(Computer Program for Civil Engineering) 

01-024-223 เทคโนโลยีการทดสอบวัสด ุ3(2-2-5) 
(Materials Testing Technology)  

01-024-224 ขอกาํหนด สัญญา และการประมาณราคากอสราง 
3(3-0-6) 
(Specifications, Contracts and Cost 
Estimation)  

01-024-225 การออกแบบระบบประปาและสุขาภิบาล 3(3-0-6) 
(Water Supply and Sanitary Design)  

01-024-226 การสุขาภิบาลในอาคาร 3(3-0-6) 
(Building Sanitation)  

    ฝกงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 240 ชั่วโมง หรือมี
หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานหรือสถานประกอบการ ที่
เกี่ยวของกับสาขาที่เรียนเทานั้น โดยเทียบชั่วโมงการทํางาน ใหไม
นอยกวา 240 ชั่วโมง  
 
 
 
 
 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี6 หนวยกิต  
    ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่ เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรและมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งมี
เนื้อหารายวิชาไมซ้ําซอนหรือใกลเคียงกับเนื้อหารายวิชาศึกษา
ทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะแตตองไมซ้ํากับวิชาในแผนการศึกษา
ของสาขาวิชานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01-024-220 โครงงานทางเทคโนโลยีโยธา  3(0-6-3)  
 (Civil Technology Project) 
2.3 กลุมวิชาชีพเลือกบังคับ จํานวน 15 หนวยกิต  
01-024-221 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
 (Business Finance) 
01-024-222 การวางแผนงานกอสราง  2(2-0-4) 
 (Construction Planning) 
01-024-223 ปฏิบัติการวางแผนงานกอสราง  1(0-2-1) 
 (Practical Construction Planning) 
01-024-224 การประยุกตใชคอมพวิเตอรในงานวิศวกรรมโยธา
 3(0-6-3) 
 (Computer Application for Civil Engineering) 
01-024-225 การควบคุมงานและตรวจงานกอสราง  3(3-0-6) 
 (Supervision and Inspection in Construction) 
01-024-226 เทคโนโลยีคอนกรีต  2(2-0-4)     
 (Concrete Technology) 
01-024-227 ปฏิบัติการเทคโนโลยีคอนกรีต  1(0-2-1)     
 (Concrete Technology Laboratory) 
01-024-228 เทคโนโลยีการทดสอบวัสด ุ 2(2-0-4)     
 (Materials Testing Technology) 
01-024-229 ปฏิบัติการเทคโนโลยกีารทดสอบวัสด ุ 1(0-2-1)     

(Materials Testing Technology Laboratory) 
  

    ฝกงานในสถานประกอบการไมนอยกวา 340 ชั่วโมง หรือมี
หนังสือรับรองการทํางานจากหนวยงานหรือสถานประกอบการที่
เกี่ยวของที่เรียนเทานั้น โดยเทียบชั่วโมงการทํางานใหไมนอยกวา 
340 ชั่วโมง 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี6 หนวยกิต  
    ใหนักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่ เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรและมหาวิทยาลัยอื่นซึ่งมี
เนื้อหารายวิชาไมซ้ําซอนหรือใกลเคียงกับเนื้อหารายวิชาศึกษา
ทั่วไปหรือหมวดวิชาเฉพาะแตตองไมซ้ํากับวิชาในแผนการศึกษา
ของสาขาวิชานั้น 
4. เพิ่มรายวิชาใหม 
01-024-201 องคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย 3(3-0-6)  

(Organization and Human Resource 
Management) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
แนวคิ ดทฤษฏี ด านองค ก า รและกา รจั ดกา ร 

กระบวนการในการจัดการ การวางแผน การจัดองคการ การ
อํานวยการ และการควบคุม การจัดการทรัพยากรมนุษย หลัก
และวิธีการดําเนินงานดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อ
เสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร 
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01-024-203 หลักการบัญชีเบื้องตน 3(2-2-5)    
(Fundamental Accounting Principles) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
ศึกษาความสําคัญของขอมูลทางการบัญชี บทบาท

หนาที่ของหนวยงานบัญชีในองคกร หลักการและวิธีทางการบัญชี
ตามวงจรการบัญชี การบัญชีสําหรับกิจการบริการ กิจการพาณิช
ยกรรม และกิจการอุตสาหกรรม การบัญชีภาษีมูลคาเพิ่ม การ
จัดทํางบการเงินและการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนจากงบการเงิน 
 
01-024-212 การสํารวจเสนทาง 2(2-0-4)    

(Route Surveying) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
ร ายวิ ช าบั ง คับ เ รี ยนพร อมกั น  :  01-024-213 
ปฏิบัติการสํารวจเสนทาง 
เทคนิคงานสํารวจและการใชเครื่องมือสํารวจสําหรับ

วางแนว การออกแบบและการกําหนดเสนทาง การคํานวณ
ออกแบบและการปฏิบัติการวางโคงราบและโคงดิ่ ง  การ
ประยุกตใชพิกัดยูทีเอ็มกับงานวางแนว การคํานวณหาปริมาตร
งานดิน การวางแนวเลยเอาท การกําหนดจุดอางอิง การสอบแนว 
และการสํารวจวางแนวทางเพื่อการกอสราง 
 
01-024-213 ปฏิบัติการสํารวจเสนทาง 1(0-2-1))   

(Practical Route Surveying) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-212 การ
สํารวจเสนทาง 
ปฏิบัติการสํารวจและการใชเครื่องมือสํารวจสําหรับ

วางแนว การออกแบบและการกําหนดเสนทาง การปฏิบัติการวาง
โคงราบและโคงดิ่ง การประยุกตใชพิกัดยูทีเอ็มกับงานวางแนว 
การคํานวณหาปริมาตรงานดิน การวางแนวเลยเอาท การกําหนด
จุดอางอิง การสอบแนว และการสํารวจวางแนวทางเพื่อการ
กอสราง 
 
01-024-215 ประมาณราคากอสราง 2(2-0-4)    

(Construction Estimation) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
รายวิชาบั งคับ เรียนพรอมกัน  :  01-024-216 
ปฏิบัติการประมาณราคากอสราง 
ศึกษาชนิดและรูปแบบของสัญญากอสราง เอกสาร

ประกอบสัญญา รายการกอสราง หลักการคํานวณหาปริมาณวัสดุ
ในงานกอสรางเพื่อประมาณราคาตามมาตรฐานแนวทางการวัด
ปริมาณงานกอสรางของ วสท. ปฏิบัติการประมาณราคาคาแรง 
ผลกําไร การเสนอราคาและการประมูล 
 
01-024-216 ปฏิบัติการประมาณราคากอสราง 1(0-2-1)   

(Practical Construction Estimation) 
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รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
ร ายวิ ช าบั ง คับ เ รี ยนพร อมกั น  :  01-024-215 

ประมาณราคากอสราง 
ประยุกตองคความรูสัญญากอสรา ง เอกสาร

ประกอบสัญญา รายการกอสราง ในการคํานวณหาปริมาณวัสดุใน
งานกอสรางเพื่อประมาณราคาตามมาตรฐานแนวทางการวัด
ปริมาณงานกอสรางของ วสท. ปฏิบัติการประมาณราคาคาแรง 
ผลกําไร การเสนอราคาและการประมูล 
 
01-024-217 การบริหารและจัดการงานกอสราง 3(3-0-6)   

(Construction Management) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
การสงมอบโครงการ โครงสรางและหลักการบริหาร

องคการกอสราง การวางแผนและการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการ การจัดการทรัพยากร การประเมินความกาวหนาของ
โครงการ กฎหมายและระเบียบการกอสราง ความปลอดภัยใน
การกอสราง การควบคุมงานกอสราง การจัดการเครื่องจักรกล
งานกอสราง การตรวจรับงานกอสราง 
 
01-024-221 การเงินธุรกิจ  3(3-0-6) 
    (Business Finance) 
    รายวิชาบังคับเรียนกอน : 01-024-203  หลักการ
บัญชีเบื้องตน 
    รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
    ความสําคัญของการเงินธุรกิจ ขอบเขต บทบาท 
หนาที่ของฝายการเงินและจริยธรรมทางธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ 
โครงสรางทางการเงิน และการภาษีอากร การวิเคราะหทาง
การเงิน การพยากรณและการควบคุมทางการเงิน หลักเกณฑการ
บริหารทุนหมุนเวียน การลงทุนในสินทรัพยถาวร รายงานทาง
การเงิน และวิธีการจัดหาเงินทุนของธุรกิจ 
 
01-024-222 การวางแผนงานกอสราง 2(2-0-4)   

(Construction Planning) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
ร ายวิ ช าบั ง คับ เ รี ยนพร อมกั น  :  01-024-223 

ปฏิบัติการวางแผนงานกอสราง 
หลั ก กา รก ารว า งแผนงานก อ ส ร า ง  กา รจั ด

ตารางเวลาและการจัดสรรทรัพยากรสําหรับโครงการกอสราง 
ไดอะแกรม CPM การคํานวณ CPM  การควบคุมโครงการ  การ
เรงงาน  พรีซิเดนทไดอะแกรม PERT ระบบการวางแผนงานแบบ
อื่นๆ การจัดการดานวัสดุและการควบคุมคุณภาพ 
 
01-024-223 ปฏิบัติการวางแผนงานกอสราง 2(2-0-4)   

(Practical Construction Planning) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : 01-024-222 การ
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วางแผนงานกอสราง 
การประยุกตใชคอมพิวเตอรกับงานวางแผนงานงาน

กอสราง การจัดตารางเวลาและการจัดสรรทรัพยากรสําหรับ
โครงการกอสราง ไดอะแกรม CPM การคํานวณ CPM  การ
ควบคุมโครงการ การเรงงาน พรีซิเดนทไดอะแกรม PERT ระบบ
การวางแผนงานแบบอื่นๆ การจัดการดานวัสดุและการควบคุม
คุณภาพ 
 
01-024-217 เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6)   

(Engineering Economics) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
ศึกษารูปแบบของเศรษฐศาสตรวิศวกรรม การ

คํานวณดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวและเชิงซอน การศึกษาและคํานวณ
มูลคาของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การศึกษาและวิเคราะหการ
ลงทุน ผลตอบแทนและความคุมคาจากการโครงการกอสรางของ
งานราชการและงานเอกชน การตัดสินใจในการลงทุนของ
โครงการกอสราง 
 
01-024-225 การควบคุมงานและตรวจงานกอสราง 3(3-0-6)  

(Supervision and Inspection in Construction) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
ความสําคัญและวัตถุประสงคของการตรวจและ

ควบคุมงานกอสราง บทบาทและคุณสมบัติของผูควบคุมงาน 
ผูตรวจงาน สถาปนิก วิศวกร ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง การ
ควบคุมและการตรวจงานเตรียมการเบื้องตน งานดิน งานเสาเข็ม 
งานคอนกรีต งานไม งานเหล็กโครงสราง งานสถาปตยกรรม และ
งานวิศวกรรมประกอบอาคาร การทํารายงานการกอสราง 
รายงานผลการทดสอบวัสดุและอื่นๆ และกฎหมายควบคุมงาน
อาคาร 
 
01-024-230 เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณกอสราง 3(3-0-6)  

(Construction Machine Technology and 
Equipment) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
ศึกษาประเภทและชนิดของเครื่องจักรกลกอสราง 

การเลือกชนิดของเครื่องจักรกลใหเหมาะสมกับการทํางาน
กอสรางประ เภทตา งๆ ความสามารถในการทํา งานของ
เครื่องจักรกล การบํารุงรักษา ระบบการขนสง ความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน เทคโนโลยีใหมๆ สําหรับเครื่องจักรกลในงาน
กอสราง และการบริหารจัดการเครื่องจักรกลในงานกอสราง 
 
01-024-236 ความรูพื้นฐานวิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร 

3(3-0-6) 
(Introduction to Engineering Building 
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5. เพิ่มรายวิชาบังคับเรียนกอน 
01-024-206  การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก 3(3-0-6) 

(Timber and Steel Design) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : 01-024-205 วิเคราะห
โครงสราง 

 
01-024-207 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก                     

3(3-0-6) 
(Reinforced Concrete Design) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : 01-024-205 วิเคราะห
โครงสราง 

 

Systems) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา 

ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร การอนุรักษ
พลังงาน และวิธีการปดงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 
01-024-237 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 3(3-0-6) 

(Logistics and Supply Chain Management) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
รายวิชาบังคับเรียนพรอมกัน : ไมม ี
คว ามหมาย  รู ปแบบ ลั กษณะ  ขั้ น ตอนกา ร

ดําเนินงาน และบทบาทของการจัดการ โลจิสติกสและโซอุปทาน 
ความสําคัญของโลจิสติกสและโซอุปทานกับการเพิ่มขี ด
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ  ความสัมพันธและบทบาทของผูมีสวนไดเสียในโซ
อุปทาน การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานใหมีประสิทธิภาพ 

 
 
5. ยกเลิกรายวชิาบังคับเรียนกอน 
01-024-204  การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก  
  2(2-0-4) 
 (Reinforced Concrete Design) 
 รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
 
01-024-206 การออกแบบโครงสรางไมและเหล็ก                     

2(2-0-4) 
(Timber and Steel Design) 
รายวิชาบังคับเรียนกอน : ไมม ี
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4. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง 

เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

โครงสรางหลักสูตร 
เกณฑ

กระทรวง 
(หนวยกิต) 

โครงสรางเดิม 
(หนวยกิต) 

โครงสรางใหม 
(หนวยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    1.1 กลุมวิชาภาษาศาสตร 
    1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    1.3 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

30* 21 
6 
6 
9 

15 
6 
6 
3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    2.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  
    2.2 กลุมวิชาชีพบังคบั 
    2.3 กลุมวิชาชีพเลือก 

42 55 
9 
31 
15 

55 
9 
31 
15 

3. หมวดวิชาเลือกเสร ี 6 6 6 
จํานวนหนวยกิต รวมไมนอยกวา 72 82 76 

 *หมายเหตุ การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการ
ยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชพีชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้
จํานวนหนวยกิต ของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมใน
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไมนอยกวา 30 หนวยกิต    
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ภาคผนวก  ค 
 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. ประวัติ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายอารง  มะเซ็ง 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Arong  Maseng 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
 

2. ประวัติการศึกษา   
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ป พ.ศ.ที่สําเร็จ

การศึกษา 

ครุศาสตร
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

2550 

ประกาศนียบัตร
ครูเทคนิคชั้นสูง 

การกอสราง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 2539 

 

3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 

1)  การประมาณราคากอสราง 

2)  เครื่องจักรกลงานกอสราง 

3)  เขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 

4)  การควบคุมและตรวจงานกอสราง 
 

4. ประวัติการทํางาน 

       ป พ.ศ.           ตําแหนง 

2539 – 2552 อาจารยประจําสาขาวิชาการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

2552 – ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย 

2555 – ปจจุบัน ผูชวยอธกิารบดี ฝายงานกายภาพ 
 

5. ประสบการณทํางาน 

 -  
 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

แอซัน ยูโซะ, อารง มะเซ็ง, ธีระ เทพพรหม, มูฮํามัด ซูยี, และอัมพรรณดี ยูโซะ. (2560). การศึกษา 

 คุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของทรายในจังหวัดนราธิวาส, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช 

 นครินทร, 9(3), 130-139. (13) ก.ย. - ธ.ค. 
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7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

แอซัน ยูโซะ, อารง มะเซ็ง, ธีระ เทพพรหม, มูฮํามัด ซูยี, และอัมพรรณดี ยูโซะ. (2560). การศึกษา 

 คุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของทรายในจังหวัดนราธิวาส, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช 

 นครินทร, 9(3), 130-139. (13) ก.ย. - ธ.ค. 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

1. ประวัติ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายปรีชา  สะแลแม 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Preecha  Salaemae 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
 

2. ประวัติการศึกษา   
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ป พ.ศ.ที่สําเร็จ

การศึกษา 

ครุศาสตร
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

2550 

ครุศาสตร
อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล (เทเวศร) 

2538 

 

3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 

1)  เทคนิคการกอสราง 

2)  ทฤษฎีโครงสราง 

3)  ความแข็งแรงของวัสดุ 
 

4. ประวัติการทํางาน 

       ป พ.ศ.           ตําแหนง 

2538 – 2552 อาจารย สาขาวิชาการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

2548 – 2549 หัวหนางานบริการวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

2549 – 2552 หัวหนาสาขาวิชาการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

2552 – ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย 

 นราธิวาสราชนครินทร 

2552 – 2556 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร (วาระ 1) 

2556 – 2560 คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร (วาระ 2) 

2561 – ปจจุบัน ผูชวยอธิการบดี ฝายนวัตกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย 

 นราธิวาสราชนครินทร 
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5. ประสบการณทํางาน 

 -  
 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

Abideng Hawa, Preecha Salaemae, Woraphot Prachasaree, Danupon Tonnayopas.  
 (2017). Compressive Strength and Microstructural Characteristics of Fly Ash  
 Based Geopolymer with High Volume Field Para Rubber Latex, Romania  
 Journal of Materials, 47(4), 462-469. (14) May - June. 
Hasun Kodae, Abideng Hawa and Preecha Salaemae. (2018). Use of Field Para Rubber  

 Latex for Compressive Strength Development of Geopolymer Binder, The 3rd  

 International Conference on Engineering Science and Innovative Technology  

 (ESIT), Phang-Nga, Thailand, April 19-22. (13) April. 
 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

Abideng Hawa, Preecha Salaemae, Woraphot Prachasaree, Danupon Tonnayopas.  
 (2017). Compressive Strength and Microstructural Characteristics of Fly Ash  
 Based Geopolymer with High Volume Field Para Rubber Latex, Romania  
 Journal of Materials, 47(4), 462-469. (14) May - June. 
 

8. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (5 ปยอนหลัง) 

Hasun Kodae, Abideng Hawa and Preecha Salaemae. (2018). Use of Field Para Rubber  

 Latex for Compressive Strength Development of Geopolymer Binder, The 3rd  

 International Conference on Engineering Science and Innovative Technology  

 (ESIT), Phang-Nga, Thailand, April 19-22. (13) April. 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

1. ประวัติ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายมูฮํามัด  ซูยี 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Muhammad  Suyee 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
 

2. ประวัติการศึกษา   
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ป พ.ศ.ที่สําเร็จ

การศึกษา 

ครุศาสตร
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

2550 

ครุศาสตร
อุตสาหกรรม
บัณฑิต 

วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล (ศูนยกลาง) 

2539 

 

3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 

1)  การทดสอบวัสดุ 

2)  ทฤษฎีโครงสราง 

3)  คอนกรีตเทคโนโลยี 

4)  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

4. ประวัติการทํางาน 

       ป พ.ศ.           ตําแหนง 

2532 – 2534  Senior Foreman บริษัท ทรอปคอล บิวเดอร จํากัด 

2534 – 2535  ครู วิทยาลัยเทคนิคสตูล 

2535 – 2553  อาจารยประจําสาขาการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

2553 – ปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารย 
 

 

5. ประสบการณทํางาน 

 - ฝกอบรมหลักสูตรการฝกยกระดับ สาขาชางทําเครื่องเรือนไมยางพารา การทําเรือไมหุม

ดวยไฟเบอรกลาส  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธานี 
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 - โครงการอบรมเรื่อง ทบทวนความรูเพื่อความพรอมเลื่อนระดับเปนสามัญวิศวกร สาขาโยธา   

รุนที่ 7 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 - โครงการอบรมเรื่อง เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู  วิศวกรรมสถาน

แหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

แอซัน ยูโซะ, อารง มะเซ็ง, ธีระ เทพพรหม, มูฮํามัด ซูยี, และอัมพรรณด ียูโซะ. (2560). การศึกษา 

 คุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของทรายในจังหวัดนราธิวาส, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช 

 นครินทร, 9(3), 130-139. (13) ก.ย. - ธ.ค. 
 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

แอซัน ยูโซะ, อารง มะเซ็ง, ธีระ เทพพรหม, มูฮํามัด ซูยี, และอัมพรรณดี ยูโซะ. (2560). การศึกษา 

 คุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของทรายในจังหวัดนราธิวาส, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช 

 นครินทร, 9(3), 130-139. (13) ก.ย. - ธ.ค. 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. ประวัติ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายอัมพรรณดี   ยูโซะ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Ampandee  Yusoh 

ตําแหนงทางวิชาการ  ผูชวยศาสตราจารย 
 

2. ประวัติการศึกษา   
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ป พ.ศ.ที่สําเร็จ

การศึกษา 

ครุศาสตร
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 

2550 

ประกาศนียบัตร
ครูเทคนิคชั้นสูง 

การกอสราง วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 2539 

 

3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 

1)  เทคนิคการกอสราง 
 

4. ประวัติการทํางาน 

       ป พ.ศ.           ตําแหนง 

2539 – 2552  อาจารยประจําสาขาการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 

2552 – ปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารย 
 

5. ประสบการณทํางาน 

 - ฝกอบรมหลักสูตรการฝกยกระดับ สาขาชางทําเครื่องเรือนไมยางพารา การทําเรือไมหุม

ดวยไฟเบอรกลาส  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธานี 

 - ฝกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝมือ สาขา การเขียนแบบและออกแบบงาน 3 มิติ ดวย

โปรแกรม Sketch Up สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 25 นราธิวาส 
 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

แอซัน ยูโซะ, อารง มะเซ็ง, ธีระ เทพพรหม, มูฮํามัด ซูยี, และอัมพรรณดี ยูโซะ. (2560). การศึกษา 

 คุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของทรายในจังหวัดนราธิวาส, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช 

 นครินทร, 9(3), 130-139. (13) ก.ย. - ธ.ค. 
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7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

แอซัน ยูโซะ, อารง มะเซ็ง, ธีระ เทพพรหม, มูฮํามัด ซูยี, และอัมพรรณดี ยูโซะ. (2560). การศึกษา 

 คุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของทรายในจังหวัดนราธิวาส, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช 

 นครินทร, 9(3), 130-139. (13) ก.ย. - ธ.ค. 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. ประวัติ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายแอซัน   ยูโซะ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาอังกฤษ) Mr. Aesan  Yusoh 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 

2. ประวัติการศึกษา   
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ป พ.ศ.ที่สําเร็จ

การศึกษา 

วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑติ 

วิศวกรรมการกอสราง
และการจัดการ 

สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาคุณทหาร  
ลาดกระบัง 

2552 

วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑติ 

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2547 

 

3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 

1)  การบริหารงานกอสราง 

2)  เศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

3)  การวางแผนงานกอสราง 

4)  ระบบสุขาภิบาลในอาคาร 

5)  การเขียนแบบ 2 มิติและ 3 มิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 

4. ประวัติการทํางาน 

       ป พ.ศ.           ตําแหนง 

2547 - 2548  โฟรแมน  บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด  

    คอนสตรัคขั่น จํากัด  

 2548 - 2551  โฟรแมน  บริษัท ชูจักร กอสราง จํากัด 

 2551 - 2552  วิศวกรโยธา  บริษัท สแปน คอนซัลแตนท จํากัด 

 2553 - 2554  ผูจัดการโครงการ  บริษัท แพลนนิ่ง แอนด แมปปง  

    คอนเซาแทนต จํากัด   

2555 – ปจจุบัน  อาจารยประจําสาขาการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
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5. ประสบการณทํางาน 

 - ฝกอบรมหลักสูตรการฝกยกระดับ สาขาชางทําเครื่องเรือนไมยางพารา การทําเรือไมหุม

ดวยไฟเบอรกลาส  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาค 11 สุราษฎรธานี 
 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

แอซัน ยูโซะ, อารง มะเซ็ง, ธีระ เทพพรหม, มูฮํามัด ซูยี, และอัมพรรณดี ยูโซะ. (2560). การศึกษา 

 คุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของทรายในจังหวัดนราธิวาส, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช 

 นครินทร, 9(3), 130-139. (13) ก.ย. - ธ.ค. 
 

7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

แอซัน ยูโซะ, อารง มะเซ็ง, ธีระ เทพพรหม, มูฮํามัด ซูยี, และอัมพรรณดี ยูโซะ. (2560). การศึกษา 

 คุณสมบัติทางดานวิศวกรรมของทรายในจังหวัดนราธิวาส, วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราช 

 นครินทร, 9(3), 130-139. (13) ก.ย. - ธ.ค. 
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ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. ประวัติ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาไทย)  นายสุธี  ตุลยาพงศ 

ชื่อ-นามสกุล  (ภาษาองักฤษ) Mr.Sutee  Tunlayapong 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย 
 

2. ประวัติการศึกษา   
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา ชื่อสถาบันการศึกษา ป พ.ศ.ที่สําเร็จ

การศึกษา 

วิศวกรรม
ศาสตร
มหาบัณฑติ 

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย 

2561 

วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑติ 

วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 

2550 

 

3. สาขาวิชาที่มีความชํานาญพิเศษ 

1)  การประมาณราคากอสราง 

2)  การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 

3)  เทคนิคการกอสราง 
 

4. ประวัติการทํางาน 

       ป พ.ศ.           ตําแหนง 

2551 - 2555  ผูชวยชาง องคการบริหารสวนตําบล ตะปอเยาะ อําเภอยีง่อ 

   จังหวัดนราธิวาส 

2553 - 2555  วิศวกรโยธา  สหกรณอิสลามอิบนูอัฟฟานจํากัด 

2562 – ปจจุบัน  อาจารยประจําสาขาการกอสราง วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส 
 

5. ประสบการณทํางาน 

 -  
 

6. ผลงานวิจัย (5 ปยอนหลัง) 

สุธี ตุลยาพงศ, จรูญ เจริญเนตรกุล, มนัส อนุศิริ. (2559). ความสัมพันธระหวางความหนาแนนกับ 

 สมบัติเชิงกลของไมปาลมน้ํามัน, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 21  

 วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2559 จังหวัดสงขลา. 564-569. (12) ม.ิย. 
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7. ผลงานวิจัยท่ีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติ (5 ปยอนหลัง) 

สุธี ตุลยาพงศ, จรูญ เจริญเนตรกุล, มนัส อนุศิริ. (2559). ความสัมพันธระหวางความหนาแนนกับ 

 สมบัติเชิงกลของไมปาลมน้ํามัน, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติ ครั้งที่ 21  

 วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2559 จังหวัดสงขลา. 564-569. (12) ม.ิย. 
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ภาคผนวก ง 
 

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม/ปรับปรุง 
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ภาคผนวก จ 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2557 
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