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อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ)                                         นักศึกษาภาคปกติ(4 ป) 
สาขาวิชา เทคโนโลยีกอสราง                                                     ระดับปริญญาตรี                   
 
 
1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Industrial Technology Program in Construction Technology 

 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็มอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีกอสราง) 
   ช่ือยอ อส.บ. (เทคโนโลยีกอสราง) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม Bachelor of Industrial Technology (Construction Technology) 
   ช่ือยอ B.Ind.Tech. (Construction Technology) 
 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสรางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
4. ปรัชญา 

“วิชาชีพเทคโนโลยีกอสราง นําความรูคูคุณธรรม เพิ่มศักยภาพการแขงขันภาคอุตสาหกรรมการกอสราง 
เพื่อพัฒนาทองถ่ิน” 
 
5. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง ใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดังน้ี 

1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
2) มีความรูและทักษะในวิชาชีพ 
3) สามารถคิด วิเคราะห แกปญหาไดอยางเปนระบบ 
4) มีความรับผิดชอบ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีจิตอาสา 
5) สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลข ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
6) สามารถบูรณาการความรูทางเทคโนโลยีกอสราง พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมใหมเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ิน 
 
6. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

บัณฑิตอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในหนวยงานตางๆ ดังน้ี 
1) หนวยงานภาครัฐ เชน นายชางโยธา ชางเขียนแบบ ชางรังวัด และ ผูชวยดานเทคนิคทดสอบวัสดุกอสราง

เปนตน 
2) หนวยงานภาครัฐวิสาหกิจ เชน ผูชวยวิศวกรโยธา ผูประมาณการ และ ผูควบคุมงานกอสราง เปนตน 
3) หนวยงานภาคเอกชน เชน ผูควบคุมงานกอสราง ผูจัดการโครงการกอสรางผูบริหารโครงการกอสราง

ผูชวยดานเทคนิคทดสอบวัสดุกอสรางตัวแทนจําหนายเครื่องมือ อุปกรณ วัสดุ ในงานโยธาและกอสรางเปนตน 



5 
 

4) อาชีพอิสระ เชน ผูคาวัสดุกอสราง ผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสราง ผูประกอบการผลิตช้ินสวน
สําเร็จรูปสําหรับงานกอสราง ผูเขียนแบบ และผูประมาณราคากอสราง เปนตน 
 
7.  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

ใชระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษา มี 2 ภาคการศึกษาปกติ ไดแก ภาคการศึกษาที่ 1และภาคการศึกษา
ที่ 2ใน 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สําหรับภาคฤดูรอน จัดการเรียนการสอนไม
นอยกวา 8 สัปดาห โดยมีกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกับภาคการศึกษาปกติ 
 
8. ระยะเวลาในการศึกษา 

ใชระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา 
 
9. การลงทะเบียนเรียน 

จํานวนหนวยกิตการลงทะเบียนแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา  9 หนวยกิต ไมเกิน 22 หนวยกิตสําหรับ        
ภาคการศึกษาฤดูรอน ลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต สวนภาคการศึกษาที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
กอสราง ลงทะเบียนไดไมนอยกวา 3 หนวยกิต 
 
10. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

1) นักศึกษาตองเรียนรายวิชาและผานการประเมินในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร 
2) นักศึกษาตองไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมตํ่ากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
3) ผานเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
4) มีเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา 
5) การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 
11.  หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง ผูสําเร็จการศึกษาจะตองเรียนไม
นอยกวา135หนวยกิต โครงสรางหลักสูตร  มีสัดสวนหนวยกิต แยกเปนหมวดวิชา และ กลุมวิชา ดังน้ี 
 

หมวดวิชาและกลุมวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

หลักสูตร อส.บ.  
เทคโนโลยีกอสราง 

เกณฑของ  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1.1 กลุมวิชาภาษา 
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร 
1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร 
1.5  กลุมวิชาการบริหารจัดการ 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1  กลุมวิชาเอกบังคับ 
2.2  กลุมวิชาเอกเลือก 

30 หนวยกิต 
 9 - 12 
 6 - 9 
3 - 6 
 6 – 9 

3 
96 หนวยกิต 

  60 
  30 

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 
 
 
 
 

ไมนอยกวา 96 หนวยกิต 
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หมวดวิชาและกลุมวิชา 

จํานวนหนวยกิต 

หลักสูตร อส.บ.  
เทคโนโลยีกอสราง 

เกณฑของ  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.4  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
3. หมวดวิชาเลือกเสร ี

6 
6 หนวยกิต 

 
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 
12.การจัดการเรียนการสอน 

รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร 
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง มีรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  ดังน้ี  
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   ตองเรียนทุกกลุมวิชา รวมไมนอยกวา 30  หนวยกิต 
1. กลุมวิชาภาษา                                                      เรียน  9-12 หนวยกิต 

1.1 บังคับ  9 หนวยกิต 
001001 
001002 
001003 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

1.2  เลือก  0-3 หนวยกิต 
001004 
001005 
001006 
001007 
001008 
001009 
001010 
001011 
001012 

ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 
ความงดงามทางภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 
ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 
ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 
ภาษาเขมรพื้นฐาน 
ภาษาฮินดีพื้นฐาน 
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 
ภาษาลาวพื้นฐาน  

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

 
2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร     เรียน  6-9 หนวยกิต 
2.1  บังคับ  6 หนวยกิต 
002001 
002002 

วิถีแหงชีวิต 
ทองถ่ินไทย 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หนวยกิต 
หนวยกิต 

2.2  เลือก  0-3 หนวยกิต 
002003 
002004 

จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต 
มนุษยกับสุนทรียภาพ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หนวยกิต 
หนวยกิต 

 
3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร     เรียน  3-6 หนวยกิต 
3.1 บังคับ  3 หนวยกิต 
003001  การเปนพลเมือง 3(3-0-6) หนวยกิต 
3.2 เลือก  0-3 หนวยกิต 
003002 สังคมโลกอนาคต 3(3-0-6) หนวยกิต 
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003003 มนุษยกับอารยธรรม 3(3-0-6) หนวยกิต 
003004 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) หนวยกิต 
003005 กฎหมายในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
003006 แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง 3(3-0-6) หนวยกิต 

 
4. กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  เรียน          6-9 หนวยกิต 
4.1 บังคับ  6 หนวยกิต 
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) หนวยกิต 
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ 3(3-0-6) หนวยกิต 
4.2 เลือก  0-3 หนวยกิต 
004003 การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) หนวยกิต 
004004 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความย่ังยืนแหงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
004005 อาหารเพื่อชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) หนวยกิต 
5.  กลุมวิชาการบริหารจัดการ เรียน 3 หนวยกิต 
5.1 เลือก เรียน 3 หนวยกิต 
005001 
005002 
005003 

การเปนผูประกอบการสมัยใหม 
เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 
การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หนวยกิต 
หนวยกิต 
หนวยกิต 

 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ     เรียนไมนอยกวา  96 หนวยกิต 

1. กลุมวิชาเอกบังคับ       เรียน   60 หนวยกิต 
503110 คณิตศาสตรสําหรับการกอสราง 3(3-0-6) หนวยกิต 
503111 กลศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) หนวยกิต 
503120 เขียนแบบกอสราง  1 3(2-2-5) หนวยกิต 
503130 เทคโนโลยีงานโยธา 1 3(3-0-6) หนวยกิต 
503131 ปฏิบัติการงานโยธา 1 2(1-2-3) หนวยกิต 
503140 การใชโปรแกรมแผนตารางทําการในงานกอสราง 3(2-2-5) หนวยกิต 
503150  เทคโนโลยีวัสดุกอสราง   3(3-0-6) หนวยกิต 
503212 กําลังวัสดุ 3(3-0-6) หนวยกิต 
503222 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) หนวยกิต 
503234 วิศวกรรมสํารวจ 1 3(3-0-6) หนวยกิต 
503235 ปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ 1 2(0-4-2) หนวยกิต 
503236 วิศวกรรมสํารวจ 2 3(3-0-6) หนวยกิต 
503237 ปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ 2 2(0-4-2) หนวยกิต 
503252 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(3-0-6) หนวยกิต 
503314 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) หนวยกิต 
503315 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 2(1-2-3) หนวยกิต 
503362 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6) หนวยกิต 
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503371 การประมาณราคาและธุรกิจอสังหาริมทรัพย 3(2-2-5) หนวยกิต 
503372 การจัดการความปลอดภัยในงานกอสราง 3(3-0-6) หนวยกิต 
503382 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) หนวยกิต 
503383 เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง  2(1-2-3) หนวยกิต 
503484 โครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 3(0-9-0) หนวยกิต 

2.  กลุมวิชาเอกเลือก  ใหเลือกเรียนในกลุมวิชาไมนอยกวา30 หนวยกิต 
503121  เขียนแบบกอสราง 2 3(2-2-5) หนวยกิต 
503151 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสราง 2(1-2-3) หนวยกิต 
503223 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพวิเตอร 2 3(2-2-5) หนวยกิต 
503232 เทคโนโลยีงานโยธา 2 3(3-0-6) หนวยกิต 
503233 ปฏิบัติการงานโยธา 2 2(1-2-3) หนวยกิต 
503439 การวิบัติและการซอมแซมอาคาร 3(2-2-5) หนวยกิต 
503253 ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต  2(1-2-3) หนวยกิต 
503260 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) หนวยกิต 
503261 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 2(1-2-3) หนวยกิต 
503270 จรรยาบรรณและกฎหมายเกี่ยวกับการกอสราง 3(3-0-6) หนวยกิต 
503313 ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6) หนวยกิต 
503316 วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6) หนวยกิต 
503338 เทคโนโลยีงานระบบสุขาภิบาล 3(2-2-5) หนวยกติ 
503341 การสรางโมเดลอาคารสามมิติดวยระบบคอมพิวเตอร 3(2-2-5) หนวยกิต 
503354 ความคงทนของวัสดุและการปกปองอาคาร 3(3-0-6) หนวยกิต 
503363 การออกแบบโครงสรางเหล็ก 3(3-0-6) หนวยกิต 
503373 การจัดการเครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานกอสราง 3(3-0-6) หนวยกติ 
503374 การจัดและการบริหารงานกอสราง 3(3-0-6) หนวยกิต 
503381 เทคโนโลยีกอสรางเพื่อการพัฒนาชุมชน 3(2-2-5) หนวยกิต 
503442 การออกแบบโครงสรางอาคารเบื้องตนดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) หนวยกิต 
503443 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในงานกอสราง 3(2-2-5) หนวยกิต 
503464 การออกแบบผิวจราจร 3(3-0-6) หนวยกิต 
503475 การควบคุมและการตรวจงานกอสราง 3(2-2-5) หนวยกิต 

3.  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ   เรียนไมนอยกวา6-7หนวยกิต 
503490 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีกอสราง 1(0-2-1) หนวยกิต 
503491 ฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีกอสราง 5หนวยกิต หนวยกิต 
503492 สหกิจศึกษา 6 หนวยกิต หนวยกิต 

 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสร ี  เรียนไมนอยกวา             6   หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว  
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
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13. คณาจารยของสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันท่ีจบการศึกษา 

1 อาจารยสถิตยพงษ วงศสงา 
 

-วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
-วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 ดร. ดวงธิดา โคตรโยธา -วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสราง) 
- Ph.D.(Civil Engineering) 

-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
-University of Western 
Sydney 

3 ดร.อาภา  สธนเสาวภาคย 
 

-วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
-วศ.ม.( วิศวกรรมโครงสราง)  
-ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) 

-มหาวิทยาลัยขอนแกน 
-มหาวิทยาลัยขอนแกน 
-มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4 อาจารยรัฐพลเข็มทอง 
 

-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
-วศ.ม.(วิศวกรรมธรณี) 

-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

5 อาจารยสุภาวดีเปรมจิต 
 

-วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)  
-M.Sc. ( Structural 
Engineering)                   

-มหาวิทยาลัยขอนแกน 
-University of Newcastle 
upon Tyne United 
Kingdom 

6 ดร. ดวงดาว  วัฒนากลาง -วศ.บ. (วิศวกรรมขนสง) 
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
-วศ.ม.(วิศวกรรมขนสง) 
-วศ.ด.(วิศวกรรมขนสง) 

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

7 ดร. อรอนงค แสงผอง -วศ.บ. (วิศวกรรมขนสง) 
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
-วศ.ม.(วิศวกรรมขนสง) 
-วศ.ด.(วิศวกรรมขนสง) 

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

8 อาจารย วิชยา ริงคะนานนท -วศ.บ. (วิศวกรรมขนสง) 
-วศ.ม.(วิศวกรรมขนสง) 

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

9 อาจารย จักรกฤษณ สุทธานุรักษ -วศ.บ. (วิศวกรรมขนสง) 
-M.S.E. Civil Engineering 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
- University of Nevada, Las 
Vegas, USA 
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ภาพและการติดตอคณาจารยประจําสาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
    
 
      
 
  
 
 
 
 
 
  

      
 
 

 
 
 

อาจารยสถิตยพงษ วงศสงา 
มือถือ 080-0122284 
email: w_sathitphong@hotmail.com 

 

อาจารยดร. อรอนงค แสงผอง 

อาจารยดร. ดวงดาววัฒนากลาง 
มือถือ 087-2495426 
email:D5440320@g.sut.ac.th 

 

อาจารยรัฐพล  เข็มทอง  

อาจารยจักรกฤษณ สุทธานุรักษ 
มือถือ 081-8733315 
email:doraemonz@gmail.com 

 

อาจารยวิชยา ริงคะนานนท 
มือถือ 087-7781219 
email: vampeay@hotmail.com 

   

มือถือ 098-1023742 
email:onanong.s46@gmail.com 

มือถือ 081-266-8282 
email: rutthapol@hotmail.com 

อาจารย ดร. ดวงธิดา โคตรโยธา     
มือถือ 088-7060598 
email:duang_k@yahoo.com 

อาจารยสุภาวดี   เสริมรัมย 
มือถือ 081-5471008 
email:pasunan24@gmail.com 

อาจารย ดร.อาภา  สธนเสาวภาคย 
มือถือ 089-6286181  
email:apha_yao@yahoo.com           
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14.  คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
 1) อ.สถิตยพงษ  วงศสงา    ประธานกรรมการ 
 2) อ.สุภาวดี   เสริมรัมย   รองประธานกรรมการ 
 3) อ.ดร.ดวงธิดา     โคตรโยธา   กรรมการ 
 4) อ.ดร.อาภา         สธนเสาวภาคย   กรรมการ 
 5) อ.รัฐพล         เข็มทอง    กรรมการ 
 6) อ.จักรกฤษณ  สุทธานุรักษ   กรรมการ 
 7) อ.ดร.อรอนงค  แสงผอง    กรรมการ 
 8) อ.ดร.ดวงดาว  วัฒนากลาง   กรรมการ 
 9) อ.วิชยา  ริงคะนานนท   กรรมการและเลขานุการ 
 
15.  อาจารยท่ีปรึกษาตลอดหลักสูตร 
 อาจารย ดร. อาภา สธนเสาวภาคย 
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16.  แผนการเรียนในแตละภาคการศึกษา 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน อาจารยผูสอน 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxวิชาศึกษาทั่วไป 3/x   

เฉพาะ 
เอกบังคับ 

503110 คณิตศาสตรสําหรับการกอสราง 3/3   

503120 เขียนแบบกอสราง  1 3/4   
503130 เทคโนโลยีงานโยธา1 3/3   
503131 ปฏิบัติการงานโยธา 1 2/3   
503150เทคโนโลยีวัสดุกอสราง 3/3   

เฉพาะ 
เอกเลือก 

503151 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสราง 2/3   

 รวมหนวยกิต 19/21+x * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที ่
เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลีย่  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่
เรียนมา 

 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน อาจารยผูสอน 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxวิชาศึกษาทั่วไป 3/x   

 xxxxxxวิชาศึกษาทั่วไป 3/x   
เฉพาะ 

เอกบังคับ 
503111 กลศาสตรวิศวกรรม 3/3   
503112กําลังวัสดุ 3/3   
503234 วิศวกรรมสํารวจ 1 3/3   
503235ปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ 1 2/4   

เฉพาะ 
เอกเลือก 

503270จรรยาบรรณและกฎหมายเกี่ยวกับ
การกอสราง 3/3 

  

 รวมหนวยกิต 20/20+x+x * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที ่

เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน อาจารยผูสอน 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxวิชาศึกษาทั่วไป 3/x   

 xxxxxxวิชาศึกษาทั่วไป 3/x   

เฉพาะ 
เอกบังคับ 

503222การเขียนแบบกอสรางดวย
คอมพิวเตอร 1 3/4 

  

503237วิศวกรรมสํารวจ 2 3/3   
503238ปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ 2 2/4   
503252เทคโนโลยีคอนกรีต 3/3   

เฉพาะเอกเลือก 503253 ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต 2/3   

 รวมหนวยกิต 19/21+x+x * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที ่
เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่
เรียนมา 

 
ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน อาจารยผูสอน 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxวิชาศึกษาทั่วไป 3/x   

 xxxxxxวิชาศึกษาทั่วไป 3/x   

เฉพาะ 
เอกบังคับ 

503314ปฐพีกลศาสตร 3/3   

503315ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 2/3 
  

เฉพาะ 
เอกเลือก 

503323การเขียนแบบกอสรางดวย
คอมพิวเตอร 2 3/4 

  

503233เทคโนโลยีงานโยธา 2 3/3   
503234ปฏิบัติการงานโยธา 2 2/3   
503254  อุปกรณงานระบบอาคาร 3/3   

 รวมหนวยกิต 22/23+x+x * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียน
มา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่

เรียนมา 
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ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน อาจารยผูสอน 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxวิชาศึกษาทั่วไป 3/x   

 xxxxxxวิชาศึกษาทั่วไป 3/x   

เฉพาะ 
เอกบังคับ 

503360 วิศวกรรมการทาง 3/3   

503482 ระเบียบวิธีวิจัย 2/2   
เฉพาะ 

เอกเลือก 
503213ทฤษฎีโครงสราง 3/3   

503381เทคโนโลยีกอสรางเพื่อการพัฒนาชุมชน 3/4   
เลือกเสร ี xxxxxxวิชาเลือกเสร ี 3/x   

 รวมหนวยกิต 20/12+x+x+x * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที ่
เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่
เรียนมา 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2  

หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน อาจารยผูสอน 

ศึกษาทั่วไป xxxxxxวิชาศึกษาทั่วไป 3/x   

เฉพาะ 
เอกบังคับ 

503271 การประมาณราคาและธุรกิจการ
กอสราง 3/4 

  

503483 เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชา
เทคโนโลยีกอสราง 2/3 

  

เฉพาะ 
เอกเลือก 

503240การสรางโมเดลอาคารสามมิติดวย
คอมพิวเตอร 3/4 

  

503362การออกแบบโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก 3/3 

  

503374การจัดและการบริหารงานกอสราง 3/3   
เลือกเสร ี xxxxxxวิชาเลือกเสร ี 3/x   

 รวมหนวยกิต 20/17+x+x * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา รหัสวิชาช่ือรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน อาจารยผูสอน 

เฉพาะ 
เอกบังคับ 

503440การใชโปรแกรมแผนตารางทํา
การในงานกอสราง 3/4 

  

503484 โครงการพิเศษสาขาวิชา 
เทคโนโลยีกอสราง 3/9 

  

เฉพาะ 
เอกเลือก 

503236 การวิบัติและการซอมแซมอาคาร 3/4   
503475การควบคุมและการตรวจงาน
กอสราง 3/4 

  

ฝก
ประสบการณ 

503490 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
เทคโนโลยีกอสราง 1/2 

  

 รวมหนวยกิต 13/23 * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 

 
 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
 

หมวดวิชา รหสัวิชาช่ือรายวิชา หนวยกิต ผลการเรียน อาจารยผูสอน 
ฝก

ประสบการณ 
503491 ฝกประสบการณวิชาชีพ 5/450   
เทคโนโลยีกอสรางหรือ     
503492 สหกิจศึกษา 6/640   

 รวมหนวยกิต 5/450 
หรือ 

6/640 

* เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 

 หนวยกิตสะสม  *รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * เฉพาะภาคการศึกษาน้ี 
 ระดับคะแนนเฉลี่ย  * รวมทุกภาคการศึกษาที่เรียนมา 
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17. คําอธิบายรายวิชา 
ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1.  กลุมวิชาภาษา 
รหัส  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
001001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6) 
 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร การใชภาษาไทยใน

ชีวิตประจําวัน กระบวนการพัฒนาดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน การใช
ภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เปนทางการและไมเปนทางการ การเขียนรายงาน การ
นําเสนอผลงานโดยใชสื่อและเทคโนโลยี 
 

 

001002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  1(English for Communication I) 3(3-0-6) 
 ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน การฟงขอความสั้น ๆ การออกเสียงในระดับคํา วลี และประโยค การ
อานปายประกาศ แบบฟอรม ใบสมัคร ฉลากสินคาตาง ๆ การเขียนขอความเกี่ยวกับ
ตนเอง การเขียนบรรยายเหตุการณ และการจดบันทึก 
 

 

001003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  2(English for Communication II) 3(3-0-6) 
 ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ซับซอนข้ึนการฟง

และการพูดแสดงความคิดเห็นประกอบ การอานจับใจความสําคัญในระดับยอหนา การ
เขียนอธิบายเกี่ยวกับคน สิ่งของและสถานที ่
 

 

001004 ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ (Thai for Occupational Purposes) 3(3-0-6) 
 ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตาม

กาลเทศะ บุคคล และโอกาส การนําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การ
เขียนประชาสัมพันธและโฆษณาการเขียนโครงการการเขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ 
และการเขียนจดหมาย 
 

 

001005 ความงดงามทางภาษาไทย (Aesthetics of Thai Language) 3(3-0-6) 
 ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรูถึงความงดงามทาง

ภาษา  การประเมินคุณคาใหสอดคลองกับเน้ือหา และการถายทอดความงดงามทาง
ภาษาในรูปแบบตาง ๆ 
 

 

001006 ภาษาอังกฤษเพ่ืองานอาชีพ (English for Occupational Purposes) 3(3-0-6) 
 ทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตาม

กาลเทศะ บุคคลและโอกาส การนําเสนอขอมูลและแสดงความคิดเห็น การอาน
บทความเกี่ยวกับงานอาชีพ การเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติสวนตัว การโตตอบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส การสอบถาม และการใหขอมูลเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 
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001007 ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน (Foundation Chinese) 3(3-0-6) 
 ทักษะการฟง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานออกเสียง 

ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษร
พินอิน หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องตน 
 

 

001008 ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน(Foundation Japanese) 3(3-0-6) 
 คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมันและการสนทนาที่

ใชในชีวิตประจําวัน 
 

 

001009 ภาษาเขมรพ้ืนฐาน(Foundation Cambodian)  3(3-0-6) 
 โครงสรางพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนการ

สนทนาในชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
 

 

001010 ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน (Foundation Hindi) 3(3-0-6) 
 การเขียนพยัญชนะและสระ การออกเสียง การผสมพยัญชนะกับสระ การแจกรูปนาม 

คุณศัพท สังขยา สรรพนาม กริยา กริยาวิเศษณ ลักษณะประโยคพื้นฐาน การสนทนา
ในชีวิตประจําวัน 
 

 

001011 ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน(Foundation French) 3(3-0-6) 
 ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนการฟง การพูด การอานและการ

เขียน การสนทนาในชีวิตประจําวัน 
 

 

001012 ภาษาลาวพ้ืนฐาน (Foundation Lao) 3(3-0-6) 
 ระดับเสียง โครงสรางทางไวยากรณ รูปประโยคพื้นฐาน ถอยคํา สํานวนที่ใชในการ

สื่อสาร  ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาลาว การสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน 

 

 
2.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 
002001 วิถีแหงชีวิต(Way of Life) 3(3-0-6) 
 ความหมายและคุณคาของชีวิต คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักศาสนา เปาหมายของ

ชีวิต หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการดํารงชีวิต การดํารงตนอยางมีสันติสุขและอยูรวมกันใน
สังคมอยางมีสันติภาพ การตัดสินคุณคาของการกระทํา และมาตรฐานทางจริยธรรม 
 

 

002002 ทองถ่ินไทย(Thai Local Studies) 3(3-0-6) 
 ความเปนมาของทองถ่ินไทย สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของทองถ่ิน

ตางๆ ในประเทศไทย ความสําคัญ คุณคา และความงดงามทางศิลปะและวัฒนธรรม 
บุคคลสําคัญ ของทองถ่ินไทยและทองถ่ินโคราช 
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002003 จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต (Psychology for Living) 3(3-0-6) 
 องคประกอบของความเปนมนุษย พฤติกรรมและปจจัยที่เกี่ยวของ การรูจักและพัฒนา

ตนเอง การอยูรวมกับผูอื่น การทํางานเปนหมูคณะ และการดําเนินชีวิตใหมีความสุข 
 

 

002004 มนุษยกับสุนทรียภาพ (Man and Aesthetics) 3(3-0-6) 
 ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับปรากฏการณทางสุนทรีย 

ความซาบซึ้งในคุณคาความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศาสนา และ
วัฒนธรรม การเขาถึงความหมาย และความสุขจากสิ่งสุนทรีย 

 

 
3.  กลุมวิชาสังคมศาสตร 
003001 การเปนพลเมือง (Citizenship) 3(3-0-6) 
 ความหมายและความสําคัญการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลก การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความหมายของสิทธิ หนาที่ 
เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ความสําคัญของกฎเกณฑและกติกาของสังคม จิตอาสา 
หลักแหงการอยูรวมกันอยางสันติ 
 

 

003002 สังคมโลกอนาคต (Futurology of Global Society) 3(3-0-6) 
 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาอนาคต วิธีวิทยาในการศึกษาอนาคต แนวโนมความ

เปนไปไดของปญหาประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน พลวัต และผลกระทบตอ
อนาคต การเตรียม ความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยใน
อนาคต 
 

 

003003 มนุษยกับอารยธรรม (Man and Civilization) 3(3-0-6) 
 การสรางอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการ

อารยธรรมต้ังแตสมัยกอนประวัติศาสตรถึงสมัยปจจุบัน การวิเคราะหกระบวนการ
รังสรรคอารยธรรม ในบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 

 

003004 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 3(3-0-6) 
 หลักการ ที่มา และความสําคัญ ของการรวมกลุมประชาคม ทฤษฎีความสัมพันธ

ระหวางประเทศ บริบททางสังคม วัฒนธรรม  กระบวนทัศน เศรษฐกิจ และภูมิรัฐ
ศึกษาของประเทศตางๆ ในอาเซียน การเจรจาและความรวมมือในประชาคมอาเซียน  
กฎบัตรอาเซียนและขอตกลงตางๆ  ศักยภาพ ความเขมแข็งและความพรอมของ
อาเซียนในการกาวสูเวทีโลก 
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3.  กลุมวิชามนุษยศาสตร 
003005 กฎหมายในการดํารงชีวิต(Law for Living) 3(3-0-6) 
 กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย 

ความหมายและประเภทของกฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย 
สิทธิหนาที่ข้ันพื้นฐาน ของบุคคลและการใชสิทธิ หลักทั่วไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล 
ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญา หน้ี ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระทําความผิดทาง
อาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 
 

 

003006 แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access Learning and Resource) 3(3-0-6) 
 ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การคนควาจากแหลง

สารสนเทศการเขาถึง และการใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรูดวย
ตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บและคนคืนทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินคาสารสนเทศ
การจดบันทึกทางวิชาการ การทํารายการบรรณานุกรมและการอางอิง 
 

 

4.  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลย ี
004001 เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology) 3(3-0-6) 

 ทฤษฎีดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ การประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
วิธีการแกปญหาโดยใชความรูและทักษะทางคอมพิวเตอร สารสนเทศ ระบบขอมูลขาวสาร 
อินเตอรเน็ต การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลทางวิชาการ ผลกระทบทางสังคมและ
จริยธรรม กฎหมายทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใชโปรแกรมประยุกตสํานักงาน 
การใชคอมพิวเตอรและความรูทางดานสารสนเทศเพื่อแสวงหาความรูและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

 

 
004002 การคิดเชิงระบบและการตัดสินใจ  

(System Thinking and Decision Making) 
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย การคิดเชิงระบบ ตรรกศาสตรและการให
เหตุผล การวิเคราะหขอมูลและขาวสาร กระบวนการและทฤษฎีการตัดสินใจ และการ
ประยุกตใช ในชีวิตประจําวัน 

3(3-0-6) 

 
004003 การสงเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย 

(Health Promotion and Exercise) 
3(2-2-5) 

 การสงเสริมสุขภาพตามชวงวัยตาง ๆ แบบองครวม ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ 
สังคม  และปญญา การควบคุมปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพ การควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศ การจัดการความเครียดภูมิปญญาพื้นบานและสมุนไพรที่ใชในการดูแลสุขภาพการ
รับประทานอาหารที่มีคุณคา ทางโภชนาการ อาหารเสริมสุขภาพ หลักและวิธีการออก
กําลังกาย การฝกปฏิบัติการออกกําลังกายและเลนกีฬา 
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4.  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
รหัส  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
004004 สิ่งแวดลอมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแหงชีวิต 

(Environment and Energy for Sustainable Living) 
3(3-0-6) 

 ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบัน ปญหาการใช
พลังงานที่มีผลกระทบตอ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การ
อนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะ
ในรูปแบบตาง ๆ และแนวทางปองกันแกไข   
 

 

004005 อาหารเพ่ือชีวิต(Food for Life) 
หลักการผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตรทั้งทางดานพืชและสัตว การผลิตเกษตรอินทรีย
เกษตรปลอดสารพิษ และการเกษตรในโครงการพระราชดําริ การเสื่อมเสียของอาหาร
และการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้ออาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลัก
เบื้องตนในการถนอมและแปรรูปอาหารโดยใชความรอน ความเย็น การทําแหง หมัก
ดอง การใชสารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 
 

3(3-0-6) 

004006 เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน(Technology in Daily Life) 3(3-0-6) 
 ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับอุปกรณไฟฟาที่ใชในชีวิตประจําวันหลักการ

ทํางานเบื้องตนและการใชงานเครื่องมือเครื่องใชไฟฟาภายในบานภายในสถานที่ทํางาน 
คอมพิวเตอร เครื่องยนตการใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ
และจริยธรรม 

 

 

5.  กลุมวิชาการบริหารจัดการ 
005001 การเปนผูประกอบการสมัยใหม (Modern Entrepreneurship) 

แนวคิดพื้นฐานการเปนผูประกอบการ การตลาดทรัพยากรมนุษย การผลิต การบริการ 
การเงินและบัญชี โดยบูรณาการกับแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมในการ
ประกอบการ ทักษะการเปนผูนํายุคโลกาภิวัฒน ดานการบริหารจัดการและการสื่อสาร
องคกร การทํางานเปนทีม 
 

3(3-0-6) 

005002 เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต (Economyand Living) 3(3-0-6) 
 วิวัฒนาการของโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมการจัดการ

ทรัพยากร การบริโภคการผลิต การตลาด การเงินการคลัง การคาระหวางประเทศ 
สภาพปญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนวทางการแกไข การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการดํารงชีวิตในสภาพเศรษฐกิจสังคมปจจุบัน 
 

 

005003 การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน 
(Self-Management for Work Development) 

3(3-0-6) 

 
 
 
 

แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางาน การต้ังเปาหมาย
ในการทํางาน การจัดการอุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพการสรางความ
เช่ือมั่นในตนเอง เทคนิควิธีใน การทํางานรวมกับผูอื่น การจัดการความขัดแยงระหวาง
บุคคล และวิธีการใชอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ ในสํานักงานอยางมีประสิทธิภาพ 
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุมวิชาเอกบังคับ 
รหัส  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
503110 คณิตศาสตรสําหรับการกอสราง (Mathematics for construction) 3(3-0-6) 
 เลขยกกําลัง สมการ การแกสมการ ฟงกชันตรีโกณมิติ เวกเตอร  เรขาคณิตเบื้องตน 

การหาพื้นที่ ปริมาตร เสนรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยม วงกลม วงรี และรูปทรงตางๆ     
 

 

503111 
 
 
 

กลศาสตรวิศวกรรม(Engineering  Mechanics) 
หลักการสถิตศาสตรและกลศาสตรของวัสดุ  แรงในภาวะสมดุล จุดศูนยถวง โมเมนต
ความเฉ่ือยของพื้นที่  
 

3(3-0-6) 

503120 เขียนแบบกอสราง 1(Construction Drawing 1 ) 
หลักการใชเครื่องมือและอุปกรณ การเขียนสัญลักษณในแบบกอสราง และฝก
ปฏิบัติการเขียนแบบรายละเอียดตางๆ เชน การเขียนภาพทัศนียภาพ ภาพสามมิติ 
องคประกอบของแบบกอสราง หลักการเขียนแบบกอสราง การเขียนผังอาคาร ผัง
บริเวณ ผังพื้น ผังโครงสราง ผังไฟฟา และผังสุขาภิบาล ฝกปฏิบัติการเขียนรูปดาน 
รูปตัด รูปขยายรายละเอียดโครงสราง และรายการประกอบแบบกอสรางของอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
 

3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 

503130 เทคโนโลยีงานโยธา1(CivilTechnology 1) 3(3-0-6) 
 เทคนิคการจัดระบบงาน  และข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การปรับแตงสถานที่ การเก็บ

วัสดุอุปกรณ  อาคารช่ัวคราว  เทคนิคการกอสรางเบื้องตน  เชน  การวางผังการจัด
งานสนาม การตอกเข็มการทําฐานราก  เสา ตอมอ คาน พื้น บันได งานหลังคา ฯลฯ 
สวนประกอบของอาคารตาง ๆ เชน ฝาผนัง ประตู  หนาตาง  ฝาเพดาน  และ
อุปกรณการตกแตงผนัง 
 

 

503131 ปฏิบัติการงานโยธา 1(Civil Practice 1) 2(1-2-3) 
 พื้นความรู : ศึกษาพรอมกับรายวิชา 503130 เทคโนโลยีงานโยธา 1 

ฝกปฏิบัติและเลือกใชเครื่องมือที่ใชในงานกอสราง ไดแก วิธีการกออิฐ การฉาบปูน 
การเสริมเหล็ก วิธีการทําแบบหลอคอนกรีต การผสมคอนกรีต การเทคอนกรีต การ
ทําคอนกรีตใหแนน การบมคอนกรีต และฝกปฏิบัติทําสวนประกอบของอาคารตางๆ 
เชน ฝาผนัง ประตู หนาตาง และฝาเพดาน เปนตน 
 

 

503140 การใชโปรแกรมแผนตารางทําการในงานกอสราง 3(1-3-4) 
 (Using Spreadsheets in Construction) 

การประยุกตใชโปรแกรมแผนตารางทําการในการคํานวณวิเคราะหขอมูล ฟงกชัน
การคํานวณ การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเบื้องตน การประยุกตใชสรางงานบน
ตารางทํางาน รวมทั้งการประยุกตใชโปรแกรมแผนตารางในงานกอสราง 
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503150 เทคโนโลยีวัสดุกอสราง (Building Materials Technology) 
แหลงผลิต กระบวนการผลิต ลักษณะและคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล การ
ใชงาน และวิธีเก็บรักษาของวัสดุที่นํามาใชกับงานกอสรางประเภทตาง ๆ เชน มวล
รวม ผลิตภัณฑปูน  ผลติภัณฑจากไมและเหล็ก วัสดุกอ  ผลิตภัณฑคอนกรีต วัสดุ
ตกแตงพื้นและผนัง 
 

3(3-0-6) 

503212 กําลังวัสดุ(Strength of Materials) 
พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 503111 กลศาสตรวิศวกรรม 
พื้นฐานกลศาสตรวิศวกรรมเบื้องตน และระบบแรง ความเคนและความเครียด  
ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด  สมบัติทางกลของของแข็ง 
แรงบิด แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน 
การโกงตัวของคาน การโกงเดาะของเสา 

3(3-0-6) 

503323 เขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 1 
(Computer Aided Drafting 1) 

3(2-2-5) 

 พื้นความรู : สอบผานรายวิชา503120 เขียนแบบกอสราง 1 
พื้นฐานการเขียนแบบกอสรางดวยซอฟทแวรคอมพิวเตอรเทคนิคการเขียนแบบ
เบื้องตน เชน เสน วงกลม โพลีไลน ระบบหนวยวัด มาตราสวน มุม แกนสองมิติ 
ฯลฯ การเช่ือมตอวัตถุองคประกอบตาง ๆ การใชคําสั่งในการวาด เชน อะเรยฟล
เลท โพลีกอนทริม ฯลฯ การแสดงระยะ มุมองศา และการสรางกริดบนแบบ
กอสราง การพิมพแบบกอสรางตามสเกลที่ตองการในรูปแบบกระดาษแตละขนาด
และไฟล 
 

 

503234 วิศวกรรมสํารวจ 1(Survey Engineering 1) 3(3-0-6) 
 งานสํารวจเบื้องตน การวัดระยะทางดวยวิธีตางๆ ระบบทิศ หลักการทําระดับ การ

ใชเครื่องมือในงานระดับ การคํานวณปรับแกวงรอบระดับ ระบบการวัดมุม ระบบ
ทิศและระบบพิกัดฉาก การใชกลองวัดมุม การคํานวณปรับแกวงรอบ เสนช้ันความ
สูง  การทําแผนที่ภูมิประเทศ การสํารวจดวยกลองประมวลผลรวมการสํารวจดวย
เครื่องหาคาพิกัดจากดาวเทียม  
 

 

503235 ปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ 1(Survey Engineering practices 1) 2(0-4-2) 
 พื้นความรู : เคยศึกษาหรือศึกษาพรอมกับรายวิชา 503234 วิศวกรรม สํารวจ 1 

การฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 1 ไดแก การวัดระยะทาง
ดวยวิธีตางๆ การต้ังกลองระดับ การฝกอานคาจากไมเล็งระดับ การทําระดับแบบ
สายใยเดียว การทําระดับแบบสามสายใย วงรอบระดับและการปรับแก การต้ัง
กลองวัดมุม การฝกอานมุมด่ิงและมุมราบ วงรอบและการปรับแก การทําผังบริเวณ 
การหาเสนช้ันความสูง การใชเครื่องหาพิกัดจากดาวเทียมในการทําแผนที่ภูมิ
ประเทศ 
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503236 วิศวกรรมสํารวจ 2(Survey Engineering 2) 3(3-0-6) 
 พื้นความรู : เคยศึกษารายวิชา 503234 วิศวกรรมสํารวจ1 

การประยุกตทฤษฏีการสํารวจในการจัดทําแผนที่ภูมิประเทศสําหรับวางแผนงาน
กอสราง การกําหนดตําแหนงและระดับในงานกอสรางอาคารประเภทตางๆ การหา
แบงแยกที่ดินและการหาพื้นที่ การหาปริมาตรงานดิน การวางแนวถนน ระบบราง 
และทางระบายนํ้า การวางโคงแนวด่ิงและแนวราบ 
 

 

503237 ปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ 2(Survey Engineering practices 2) 2(0-4-2) 
 พื้นความรู : เคยศึกษารายวิชา 503235ปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ 1 

หรือศึกษาพรอมกับรายวิชา 503236 วิศวกรรมสํารวจ 2 
การฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 2 ไดแก การทําแผนที่ภูมิ
ประเทศ การวางผังและกําหนดคาระดับในงานกอสรางอาคาร การหาพื้นที่และการ
แบงแปลงที่ดิน การทํารูปตัดตามยาว และการทํารูปตัดตามขวางการหาปริมาณดิน
ขุดและดินถม การวางแนวถนน การวางโคงด่ิงและโคงราบ 
 

 

503252 เทคโนโลยีคอนกรีต (Concrete Technology) 3(3-0-6) 
 คุณสมบัติของวัสดุผสมคอนกรีต การเก็บรักษาวัสดุผสมคอนกรีต คุณสมบัติของ

คอนกรีต การผสม  การเท  การลําเลียง  การทําคอนกรีตใหแนน การบม การ
ควบคุมคุณภาพของคอนกรีต การออกแบบสวนผสมคอนกรีต วิธีพิเศษของงาน
คอนกรีต งานคอนกรีตกําลังสูง คอนกรีตอัดแรง  คอนกรีตพิเศษ 
 

 

503314 ปฐพีกลศาสตร(Soil mechanics) 3(3-0-6) 
 พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 503212 กําลังวัสดุ 

ศึกษาการกําเนิดของดิน คุณสมบัติทางกายภาพของดิน การจําแนกประเภทของ
ดิน การสํารวจดินเพื่อการกอสราง การไหลของนํ้าในดิน หนวยแรงในมวลดิน การ
รับกําลังรับแรงเฉือนของดิน การยุบอัดตัวของดิน การบดอัดดิน 

 

   
503315 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร(Soil mechanics Laboratory) 2(1-2-3) 
 พื้นความรู : เคยศึกษาหรือศึกษาพรอมกับรายวิชา503314ปฐพีกลศาสตร 

การทดสอบในสนามและหองปฏิบัติการเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและทาง
วิศวกรรมของดิน ไดแก การเจาะสํารวจ การวิเคราะหขนาดเม็ดดิน ความหนาแนน
ของดิน ความช้ืนของดิน ขีดจํากัดของอัตเตอรเบิรก ความถวงจําเพาะของเม็ดดิน 
ความซึมไดของนํ้าผานดิน กําลังตานทานแรงเฉือน การยุบอัดตัว ความแนนของดิน 
คาซีบีอาร และความหนาแนนของดินในสนาม 
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503362 การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(Reinforced Concrete Design) 

3(3-0-6) 

 พื้นความรู : สอบผานรายวิชา503112กําลังวัสดุและ503213ทฤษฎีโครงสราง 
หลักการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีหนวยแรงใชงาน การคํานวณ
ออกแบบองคอาคารตางๆของระบบโครงสราง ไดแก พื้น คาน เสา บันได  
และฐานราก 

 

   
503371 การประมาณราคาและธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

(Cost Estimation and Business in Construction) 
3(2-2-5) 

 รายการประกอบแบบ บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา การประมาณราคางาน
ดินและงานเสาเข็ม งานคอนกรีต งานเหล็กเสริม งานเหล็กรูปพรรณ งานไม
แบบและไมโครงสราง  งานสถาปตยกรรม การประมาณราคางานทาง งาน
ระบบสุขาภิบาล ไฟฟา และเครื่องกล ราคากลาง และธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

 

   
503372 การจัดการความปลอดภัยในงานกอสราง 3(3-0-6) 
 (Construction Safety and Management)  
 หลักการวิศวกรรมความปลอดภัย ระบบจัดการความปลอดภัยในการทํางาน

กอสราง ระบบปองกันอัคคีภัยและกฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายความ
ปลอดภัยในการทํางานกอสราง และมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงาน
กอสรางอาคาร เชน เขตกอสราง น่ังราน ลิฟตขนสงวัสดุช่ัวคราว การรื้อถอน
ทําลาย ปนจั่น การตอกเสาเข็ม งานขุดดินลึก อันตรายจากการตกจากที่สูง 
วัสดุกระเด็นตกหลนและการพังทลาย การเช่ือมและการตัด การขนยายและ
การเก็บวัสดุ พื้นช่ัวคราว บันไดถาวร ราวกั้น และขอบกันของตก ความสะอาด
และความมีระเบียบ การเดินสายไฟ และการใหแสงสวางช่ัวคราว หองสุขา
ช่ัวคราว เปนตน และการปฐมพยาบาลเบื้องตน   

 

   
503482 ระเบียบวิธีวิจัย(Research Methodology) 

ความรูเบื้องตนทางการวิจัย ข้ันตอนการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง 
เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

2(2-0-4) 

   
503483 เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 

(Construction Technology Pre-Project) 
2(1-2-3) 

 พื้นความรู : ศึกษาพรอมกับหรือสอบผานรายวิชา503484ระเบียบวิธีวิจัย 
การฝกสรางโจทยวิจัย การออกแบบข้ันตอนการวิจัย สําหรับปญหาที่เกี่ยวของ
กับสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง โดยศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม โดย
จัดทําขอเสนอและหัวขอเคาโครงโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
การนําเสนอเคาโครงปริญญานิพนธประกอบไปดวย บทนํา ทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของ และวิธีดําเนินการวิจยั 
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503484 โครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
(Construction Technology Project) 

3(0-9-0) 

 พื้นความรู : สอบผานรายวิชา503382 ระเบียบวิธีวิจัยและ 503383 เตรียม
โครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
ทําการวิจัยทางดานเทคโนโลยีกอสราง ตามที่นักศึกษาสนใจและมีความถนัด
เปนพิเศษเปนรายบุคคลหรือกลุม โดยไดรับการอนุมัติและแนะนําจากคณา
อาจารยที่เปนคณะกรรมการและอาจารยที่ปรึกษาตามข้ันตอน และนักศึกษา
ตองสอบปองกันปริญญานิพนธตอหนาคณะกรรมการและสงเลมปริญญานิพนธ
และผลงานตอคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ 

 

 
2.กลุมวิชาเอกเลือก 
รหัส  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ศ) 
503121 เขียนแบบกอสราง 2(Construction Drawing 2) 3(2-2-5) 
 พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 503120 เขียนแบบกอสราง 1 

การเขียนแบบขยายรายละเอียดของโครงสรางสําหรับอาคาร และปฏิบัติการ
เขียนแบบรายละเอียดทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรมของอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ 
 

 

503151 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุกอสราง (Construction Materials Testing) 
ปฏิบัติการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุที่ใชในงาน
กอสราง เชน ไม เหล็ก วัสดุกอ และวัสดุตกแตงตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  
เปนตน 
 

2(1-2-3) 

503223 การเขียนแบบกอสรางดวยคอมพิวเตอร 2 
(Computer-Aided Drafting 2) 

3(2-2-5) 

 พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 503222 การเขียนแบบกอสรางดวย 
คอมพิวเตอร 1 
การเขียนแบบโครงสรางอาคารเบื้องตน ไดแก แปลนฐานราก แปลนพื้น รูปตัด
อาคาร รูปดานตาง ๆ การเขียนแบบรายละเอียดกอสราง เชน รายละเอียดการ
เสริมเหล็กฐานราก คาน เสา รวมถึงจุดเช่ือมตอตาง ๆ ระหวางองคอาคาร 

 

   
503232 เทคโนโลยีงานโยธา2(Civil Technology 2) 3(3-0-6) 
 พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 503130 เทคโนโลยีงานโยธา 1 

การศึกษาหลักทฤษฎีเกี่ยวกับ เทคนิคการกอสราง วิธีการกอสราง เครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ เครื่องจักรกลที่ใชในการกอสราง เชน การกอสรางถนน กอสราง
อาคารขนาดใหญ การกอสรางอาคารสําเร็จรูป คอนกรีตอัดแรง และ
สวนประกอบของโครงสรางที่สําคัญของคอนกรีตอัดแรง การกอสรางระบบพื้น
ไรคาน เปนตน 
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503233 ปฏิบัติการงานโยธา2 (Civil Practice 2) 2(1-2-3) 
 พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 503131 ปฏิบัติงานโยธา 1  

การศึกษาและปฎิบัติงานเกี่ยวกับ ข้ันตอน เทคนิค วิธีการกอสราง  การเลือกใช 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ เครื่องจักรกลสําหรับ อาคารที่พักอาศัย อาคารขนาด
ใหญ 

 

   
503439 การวิบัติและการซอมแซมอาคาร(Failure to Repair Buildings)  3(2-2-5) 
 สาเหตุและปญหาการเกิดวิบัติของโครงสรางอาคาร การปองกัน การแกไข

โครงสรางอาคารและสวนประกอบที่วิบัติ การซอมแซมองคอาคารโครงสรางรับ
นํ้าหนัก การศึกษากรณีตัวอยางที่ทําใหเกิดการวิบัติ 

 

   
503253 ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต (Concrete Materials Testing) 2(1-2-3) 
 ปฏิบัติการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุที่ใชในงาน

คอนกรีต เชน มวลรวม ปูนซีเมนต นํ้า เปนตน 
 

   
503260 วิศวกรรมการทาง(Highway Engineering) 3(3-0-6) 
 ประวัติความเปนมาของทางหลวง การจัดระบบทางหลวง หลักการของการ

วางแผนสรางทาง การออกแบบและดําเนินการทางเรขาคณิต การออกแบบทาง
แยกและทางตางระดับ การออกแบบผิวทางการกอสราง การบํารุงรักษา และ
เศรษฐศาสตรการทาง 

 

   
503261 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง(Highway Engineering Testing) 2(1-2-3) 
 พื้นความรู : สอบผานหรือศึกษาพรอมรายวิชา503260วิศวกรรมการทาง 

ปฏิบัติการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุที่ใชในใน
การสรางถนนต้ังแตช้ันพื้นทางจนถึงช้ันผิวทาง เชน ติดลูกรัง คอนกรีต และยาง
มะตอย  เปนตน 

 

   
503270 จรรยาบรรณและกฎหมายเก่ียวกับการกอสราง 

(Ethics and Law in Construction ) 
3(3-0-6) 

 จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และ
คานิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน พระราชบัญญัติและกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การกอสราง เทศบัญญัติ และขอบังคับ สุขาภิบาลที่เกี่ยวของ กฎหมายแรงงาน  
กฎหมายสาธารณสุข  และสิ่งแวดลอม การชําระภาษีตางๆ เกี่ยวกับการกอสราง
กรณีตัวอยางเกี่ยวกับปญหาการการกอสราง การฟองรอง การแกปญหาขอโตแยง
ตางๆ ที่เกี่ยวกับงานกอสราง 
 

 

 
 
 
 



27 
 

503313 ทฤษฎีโครงสราง(Theory of Structures) 3(3-0-6) 
 พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 503111 กลศาสตรวิศวกรรม 

การวิเคราะหโครงสราง เพื่อหาแรงปฏิกิริยา  แรงเฉือนและโมเมนตดัดที่เกิดข้ึน
เน่ืองจากแรงกระทําแบบตาง ๆ บนโครงสรางคาน  แรงภายในโครงขอหมุน การ
โกงตัวของโครงสราง 
 

 

503316 วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering) 3(3-0-6) 
 พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 503314 ปฐพีกลศาสตร 

วิธีการสํารวจช้ันดิน การออกแบบฐานรากต้ืน การออกแบบฐานรากเสาเข็ม การ
ทดสอบความสมบูรณและความสามารถในการรับนํ้าหนักของเสาเข็ม เสถียรภาพ
ของความลาด แรงดันทางดานขาง การออกแบบโครงสรางกันดิน 
 

 

503338 เทคโนโลยีงานระบบสุขาภิบาล(Sanitary Technology) 3(2-2-5) 
 วัสดุอุปกรณในงานสุขาภิบาล การจัดระบบการจายนํ้าภายในอาคาร  ระบบจาย

นํ้าประปา ระบบระบายและบําบัดนํ้าเสีย  การคํานวณปริมาณการใชนํ้าในอาคาร 
การออกแบบระบบทอประปา การหาขนาดทอนํ้าทิ้งและนํ้าโสโครก การหาขนาด
ของทอนํ้าฝน การเลือกใชปมสําหรับอาคาร การเขียนแบบทอตางๆภายในอาคาร 

 

   
503341 การสรางโมเดลอาคารสามมิติดวยคอมพิวเตอร 3(2-2-5) 
 (Building Three-Dimensional Computer Modeling) 

การสรางโมเดลอาคารแบบสามมิติดวยการใชซอฟทแวรคอมพิวเตอรการนําไฟล
แบบกอสรางสองมิติเปนสามมิติ การแกไขเสน และรายละเอียดตาง ๆ เพื่อ
แสดงผลเปนสามมิติ การสรางพื้นผิววัตถุใหเปนวัตถุที่ตองการเชน คอนกรีต ไม 
เหล็ก ดิน ฯลฯ การสรางเสนช้ันความสูง การวางมุมกลองและการสรางไฟลวิดีโอ
เพื่องานพรีเซนเทช่ันอาคาร การนําโมเดลอาคารสามมิติไปใชในงานอื่น ๆ เชน 
การถอดแบบ การประมาณราคา การวางแผนงานกอสราง การวิเคราะหการใช
พลังงานของอาคาร ฯลฯ 
 

 

503354 ความคงทนของวัสดุและการปกปองอาคาร 
Durability of Materials and Protection of Building) 
ความคงทนของวัสดุสําหรบัอาคาร เชน คอนกรีต เหล็กเสริม เหล็ก แกว พลาสติก 
ฯลฯ ชนิดของการเสื่อมของวัสดุ  กลไกสาเหตุของการเสื่อม ปจจัยผลกระทบของ
การเสื่อม วิธีการทดสอบความคงทน วิธีปองกัน การประมาณระดับและขนาดของ
การเสื่อม วิธีปองการเสื่อมและการสึกกรอนผุพังของวัสดุสําหรับอาคาร การ
ทดสอบแบบไมทําลาย การซอมแซมและการเลือกใชวัสดุ วิธีและเทคนิคตัวอยาง
ปญหาของความคงทนในโครงสรางจริง 
 

3(3-0-6) 
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503363 การออกแบบโครงสรางเหล็ก(StructuralSteel Design) 
พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 503212 กําลังวัสดุ 
ประเภทและคุณสมบัติทางกลของเหล็กรูปพรรณ การคํานวณออกแบบองคอาคาร
ของโครงสรางเหล็กเพื่อรับแรงประเภทตางๆ เชน องคอาคารรับแรงดึง องค
อาคารรับแรงอัด องคอาคารรับแรงดัด โครงขอหมุน เปนตน และการออกแบบจุด
ตอสําหรับองคอาคารเหล็ก 
 

3(3-0-6) 

503373 การจัดการเครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานกอสราง 3(3-0-6) 
 (Equipment and Machinery Management in Construction)  

  
 ประเภทและชนิด ลักษณะการทํางาน ความสามารถในการทํางานของเครื่องมือ

กล เครื่องมือไฟฟา เครื่องทุนแรง อุปกรณในการกอสราง ตลอดจนเครื่องจักรกล
งานกอสราง  การเลือกใชเครื่องจักรกลและอุปกรณกอสรางใหเหมาะสมกับงาน
กอสราง การบํารุงรักษา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกล
และอุปกรณในการกอสรางตางๆ เทคโนโลยีใหม ๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรกลการ
กอสราง และการจัดการบริหารเครื่องจักรกลกอสราง 

 

   
503374 การจัดและการบริหารงานกอสราง 

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

 พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 503130 เทคโนโลยีงานโยธา 1 
แนวคิดทฤษฎีการจัดและการบริหารงานกอสรางหลักและกระบวนการบริหาร 
การวางแผนงานกอสราง การจัดหนวยงาน การควบคุมและการตรวจสอบ การ
ประสานงาน การทํารายงานการกอสรางการประชาสัมพันธ การบริหารการเงิน 
เครื่องมือ และวัสดุกอสราง การบริหารงานบุคคลในงานกอสรางข้ันตอนการ
ประกวดราคา การบริหารงานรับเหมา การทําสัญญากอสรางการวางแผนดวย
วิธีการตางๆเชนเทคนิคแผนภูมิแทง เทคนิคการควบคุมโครงการโดยวิธีการวิถี
วิกฤตเทคนิควิธีการวางแผนและ 
การควบคุมแผนการปรับแผนงาน การประเมินผลงาน การปรับปรุงแกไขแผนงาน 

 

 
503381 เทคโนโลยีกอสรางเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

(Civil Technology for Community Development)       
3(2-2-5) 

 ภูมิปญญาของทองถ่ินที่เกี่ยวกับงานเทคนิคชางกอสราง วัสดุกอสราง และ
โครงสรางอาคารในรูปแบบตางๆ การวิเคราะหและพัฒนางานภูมิปญญา
ทองถ่ินที่ศึกษาอยางนอย 1 งาน ที่สอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

 

 
503442 การออกแบบโครงสรางอาคารเบ้ืองตนดวยคอมพิวเตอร 

(Preliminary Design of Building with Computer) 
พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 503111 กลศาสตรวิศวกรรม 
พื้นฐานการใชงานซอฟทแวรตาง ๆ ที่ใชออกแบบอาคารโครงสรางเหล็ก และ

3(2-2-5) 



29 
 

คอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบเฟรมสองมิติ และสามมิติ การออกแบบองคอาคาร
ตาง ๆ เชน คาน เสา พื้น การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก การเอ็กซพอรต
โมเดลที่ออกแบบไดไปแสดงผลในซอฟทแวรอื่นเพื่อสรางโมเดลสามมิติ 
 

503443 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในงานกอสราง  
(Geographic Information System for Construction) 
พื้นความรู : เคยศึกษารายวิชา 503234 วิศวกรรมสํารวจ 1 
พื้นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  โครงสรางของซอฟแวรทางเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศการสืบคนขอมูลจากแผนที่ การเลือกฟเจอร เทคนิคพื้นฐานสําหรับการ
สรางแผนที่ องคประกอบของแผนที่ ประเภทของแผนที่ รวมทั้งการประยุกตใช
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในงานกอสรางและดานขนสง 
 

3(2-2-5) 

503464 
 
 
 
 
 

การออกแบบผิวจราจร 
(Pavement Design) 
การจําแนกประเภทของวัสดุสําหรับผิวถนน การวิเคราะหโครงสรางผิวถนน หนวย
แรงในผิวจราจร การพิจารณาเกี่ยวกับยวดยานและการจราจร คุณสมบัติและการ
ทดสอบสวนประกอบของผิวจราจร การออกแบบผิวจราจรแบบลาดยางและ
คอนกรีต  ลักษณะความเสียหายของพื้นทาง และการบาํรุงรักษาพื้นทาง 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

503475 
 

การควบคุมและการตรวจงานกอสราง 
(Control and Inspection of Construction) 
พื้นความรู : สอบผานรายวิชา 503130 เทคโนโลยีงานโยธา 1และ 503131 
ปฏิบัติการงานโยธา 1 
บทบาท หนาที่ และแนวปฏิบัติของผูคุมงานและผูตรวจงานกอสราง กฎหมายและ
ระเบียบพัสดุที่เกี่ยวของกับงานกอสราง ข้ันตอนการตรวจสอบงานกอสรางของผูคุม
งาน การจดบันทึกรายงานการกอสราง การดําเนินการดานเอกสารประกอบสัญญา 
การตรวจและการสงมอบงาน 
 

3(2-2-5) 
 

 
 

3. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
503490 เตรียมฝกประสบการณวิชาชพีเทคโนโลยีกอสราง  

(Preparation for Experience in Construction Technology) 
1(0-2-0) 

 จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ
เทคโนโลยีกอสรางหรือสหกิจศึกษา ในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยศึกษา สังเกต หรือมีสวนรวมในการฝก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในวิชาชีพและเตรียมทักษะทางดานการสื่อสาร จาก
คณะกรรมการของสาขาวิชาและวิทยากรภายนอก 
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503491 ฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีกอสราง 5 หนวยกิต 
 (Field Experiences in Construction Technology)  
 พื้นความรู: สอบผานรายวิชา 503490 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพเทคโน 

โลยีกอสรางฝกปฏิบัติงานดานวิชาชีพเทคโนโลยีกอสรางในหนวยงานของภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน โดยบูรณาการความรูที่ไดจากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาค 
ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไมนอยกวา 450 ช่ัวโมง โดยไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการของสาขาวิชาและคณะวิชาโดยจัดใหมีการปฐมนิเทศ เพื่อทํา 
ความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝกประสบการณวิชาชีพกอสราง  
การติดตามการฝกประสบการณของนักศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
โดยอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ และการปจฉิมนิเทศ การแลกเปลี่ยน 
เรียนรุการฝกประสบการณ การรายงานเทคนิค วัฒนธรรมองคกร เพื่อสรุป 
ผลการฝกประสบการณหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพ 
 

 

503492  สหกิจศึกษา (Co-operative Education) 6 หนวยกิต 
 การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหนวยงานของภาครัฐหรือ

เอกชน โดยบูรณาการความรูที่ไดจากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหน่ึงเปนพนักงานขององคกร จัดทํา
โครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการ
นําเสนอโครงการตามคําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาหรือ
อาจารยนิเทศ เพื่อใหเกิดทักษะ องคความรูในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมใน
วิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอ การปฏิบัติงาน เพื่อใหมี
คุณสมบัติตรงตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อ
สําเร็จการศึกษา 

 

 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว 
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
 
18. การฝกประสบการณวิชาชีพภาคสนาม การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา 
 จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการปฏิบัติทํางานจริงดังน้ันหลักสูตรจึง
ไดกําหนดรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีกอสรางหรือระบบปฏิบัติการแบบสหกิจศึกษาเพื่อใหนักศึกษา
ไดออกฝกประสบการณจริงภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศเปนไปตามระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา 
 18.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
  1) มีทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
  2) สามารถประยุกตใชความรูในสาขาเทคโนโลยีกอสรางปฏิบัติงานในสายวิชาชีพได 
  3) สามารถความเขาใจในหลักการทฤษฎีมากย่ิงข้ึน 
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  4) สามารถบูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและ
คํานึงถึงสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
  5) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีมีมนุษยสัมพันธที่ดีระเบียบวินัยตรงเวลาเขาใจวัฒนธรรมและ
สามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได 
  6) มีความกลาแสดงออกและเสนอความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานวิชาชีพได 
 18.2 ชวงเวลาท่ีจัดฝกประสบการณวิชาชีพ 
  ภาคการศึกษาที ่2 ช้ันปที ่4 
 18.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาที ่2 ช้ันปที่ 4 
 18.4 การบริหารการฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีกอสราง 
ในการฝกประสบการณวิชาชีพกอสรางของนักศึกษาจะมีผูเกี่ยวของหลายคน มีทั้งฝายสถาบันการศึกษา และฝาย
หนวยงานโดยแตละบุคคลแตละฝายมีบทบาทหนาที่ของตนทั้งน้ี เพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนในการฝกงานมาก
ที่สุด บุคคลที่เกี่ยวของที่นักศึกษาจะตองสัมพันธ มีดังตอไปน้ี 

18.4.1 ฝายสถาบันการศึกษา ไดแก 
1) คณบดี เปนผูอํานวยการใหการฝกประสบการณวิชาชีพเปนไปดวยความเรียบรอย

เปนผูแกปญหาสุดทายหากมีข้ึน 
2) คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีกอสราง คือ คณะกรรมการที่คณะจัดต้ังข้ึนใน

การดําเนินงานฝกประสบการณวิชาชีพกอสรางใหกับนักศึกษาที่สังกัดในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
3) อาจารยนิเทศ คือ อาจารยที่โปรแกรมวิชาไดมอบหมายใหเปนผูนิเทศการฝกงาน 
4) เจาหนาที่ธุรการ คือ ผูที่ทํางานธุรการ การออกหนังสือเกี่ยวกับการฝกงาน 

18.4.2 ฝายหนวยงาน ไดแก 
1) ผูบริหารของหนวยงาน คือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานที่นักศึกษาไปฝกงานเปน

ผูอํานวยการความสะดวกในการฝกงาน และเปนผูแกปญหาสุดทายหากจะมีข้ึน 
2) หัวหนาแผนกของหนวยงาน คือหัวหนาหนวยงานเฉพาะแผนกที่นักศึกษาไปฝกงาน 

นักศึกษาจะอยูภายใตการควบคุมดูแลของบุคคลผูน้ีตลอดระยะที่ไปฝกงาน 
3) ผูนิเทศประจําหนวยงาน คือบุคคลที่หนวยงานมอบหมายใหเปนผูนิเทศ ใหคําแนะนํา

ใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาแตละคนอยางใกลชิด นักศึกษาจะเกี่ยวของกับบุคคลผูน้ีมากที่สุด 
4) เจาหนาที่อื่น ๆ ของหนวยงาน คือบุคคลที่ปฏิบัติงานในหนาที่ตาง ๆ ตามแผนกของ

หนวยงานซึ่งนักศึกษาจะตองปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่เหลาน้ี 
18.5 ลักษณะของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีกอสราง 

             พิจารณาลักษณะทั่วไปของหนวยงานดังน้ี 
1) เปนหนวยของรัฐ หรือของเอกชน 
2) เปนสถานประกอบการที่ตรงกับวิชาชีพที่นักศึกษาไดเรียนในสถาบัน 
3) เปนหนวยงานที่ยินดีใหความรวมมือในการฝกประสบการณวิชาชีพกอสราง 
4) เปนหนวยงานที่มีกิจการขนาดใหญเพียงพอที่นักศึกษาจะไดรับประโยชนจากการฝกงาน 
5) เปนหนวยงานที่มีหองปฏิบัติการ และมีนักวิชาการหรือผูเช่ียวชาญอยูประจํา 
6) เปนการหนวยงานที่ไปมาไดสะดวกไมเสี่ยงอันตราย ถาเปนหนวยงานที่อยูในทองถ่ินไดจะเปนการ

เหมาะสมที่สุด 
7) เปนหนวยงานที่ประกอบการโดยเปดเผย และถูกตองตามกฎหมาย 
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18.6 ระยะเวลาการฝกประสบการณวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีกอสราง 
ระยะเวลา พิจารณาจากหลักสูตร จะฝกเปนระยะเวลาไมนอยกวา 10 สัปดาห หรือ 450 ช่ัวโมงข้ึนไป 
18.7 การะบวนการฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีกอสราง 

18.7.1 การพิจารณาแหลงฝกงาน 
เปนหนาที่ของนักศึกษาที่จะหาเอง เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของนักศึกษาแตละคน อยางไรก็

ตามถานักศึกษาไมสามารถหาไดคณะกรรมการโปรแกรมวิชากอสรางก็จะใหความชวยเหลือ ในการหาแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพงานกอสรางจะดําเนินการใหดังน้ี 

1) พิจารณาสถานที่ฝกงานดวยตนเอง โดยพิจารณาหนวยงานที่จะเอื้อประโยชนสูงสุดในการ
ฝกงานขอนักศึกษา 

2) ปรึกษาผูปกครอง หรือ ญาติ หรืออาจารย หรือรุนพี่ที่เคยฝกงาน ในโปรแกรมวิชาฯ 
3) ติดตอหนวยงานน้ันดวยตนเองเปนการภายใน วายินดีรับนักศึกษาฝกงานหรือไม 
4) หากหนวยงานน้ันยินดีรับนักศึกษาฝกงาน ใหนักศึกษารายงานตอคณะกรรมการสาขาวิชาฯ  

รับทราบ 
5) คณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ รวบรวมรายช่ือนักศึกษาและสถานที่ฝกงาน และดําเนินการ

ตามข้ันตอนเพื่อสงตัวนักศึกษาไปฝกงานอยางเปนทางการ 
18.7.2 การปฐมนิเทศ 

            กอนที่นักศึกษาจะออกไปฝกประสบการณวิชาชีพตามหนวยงานตางๆ มีความจําเปนตองจัดการ
ปฐมนิเทศ ซึ่งอาจจะจัดกอนประมาณ 1 สัปดาห ใชเวลา 1-3 ตามความจําเปนหรือตามความเหมาะสม 
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง จะจัดหัวขอตามความเหมาะสมโดยทั่วไป 

18.7.3 การปจฉิมนิเทศ 
           เมื่อนักศึกษากลับจากการฝกประสบการณวิชาชีพกอสรางแลว จะตองจัดใหมีการปจฉิมนิเทศ 
โดยคณะกรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง 
 

18.8 การประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีกอสราง 
18.8.1 ผูประเมินผล 
1) ฝายสถาบัน ไดแก อาจารยนิเทศ คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
2) ฝายหนวยงาน ไดแก หัวหนาหนวยงาน หรือผูที่หัวหนวยงานมอบหมาย 
18.8.2 การประเมินผล พิจารณาจากกิจกรรม ตอไปน้ี 
1) เวลาการฝกงาน ตองครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร 
2) ผลการปฏิบัติงาน 
3) ความประพฤติในระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
4) การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
5) รายงาน หรือภาคนิพนธ 

 
19.ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรือวิจัย 
 19.1 คําอธิบายโดยยอ 
 ปริญญานิพนธตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับดานเทคโนโลยีกอสรางกําหนดใหปฏิบัติงานเปนรายบุคคลหรือ
รายกลุมภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําวิชาโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง
นักศึกษาจะตองเสนอหัวขอปริญญานิพนธแลวจึงคนควารวบรวมเรียบเรียงขอมูลเปนเคาโครงปริญญานิพนธตอ
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ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําวิชาเตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสรางเพื่อ
นําเสนอตอคณะกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธแลวทําการวิจัยทดลองตามระเบียบวิธีวิจัยและวิเคราะหผล
สรุปผลแลวจัดทํารูปเลมปริญญานิพนธและนําเสนอผลงานศึกษาวิจัยปริญญานิพนธตอคณะกรรมการสอบปริญญา
นิพนธ 
 19.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 1) นักศึกษาสามารถบูรณาการความทางสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสรางกับการใชทรัพยากรอยางมีคุณคาได 
 2) นักศึกษาสามารถเรียบเรียงผลงานวิจัยเปนรายงานปริญญานิพนธและนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อ 
เผยแพรผลงานได 
 3) นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลและนําเสนอผลงานไดอยางม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 19.3 ชวงเวลา 
 ภาคการศึกษาที ่2 ช้ันปที่ 3 และภาคการศึกษาที ่1 ช้ันปที่ 4 
 19.4 จํานวนหนวยกิต 
 503483 เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 1(0-2-1) 
 503484 โครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 3(0-2-135) 
 19.5 การเตรียมการ 
 1) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสรางเพื่อการเรียนรูระเบียบ
วิธีการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรและหลักการวิจัยและนักศึกษาสามารถเสนอปญหาเพื่อเสนอหัวขอ
ปริญญานิพนธได 
 2 ) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสรางซึ่งกําหนดช่ัวโมง
การใหคําปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษาและมีตัวอยางโครงงานใหศึกษาเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียน
รวบรวมออกแบบการวิจัยแลวจัดทําเคาโครงปริญญานิพนธตามคูมือจัดทําปริญญานิพนธแลวขอสอบเคาโครง
ปริญญานิพนธไดโดยที่อาจารยภายในโปรแกรมวิชาแนะแนวทางหัวขอที่นาสนใจหรือประเด็นหัวขอในการศึกษา
คนควาใหกับนักศึกษาสําหรับเสนอหัวขอปริญญานิพนธและเสนอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 
 3) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสรางซึ่งกําหนดใหนักศึกษาได
ทําการวิจัยทดสอบตามกระบวนการที่ไดวางแผนไวและรวบรวมโดยมีการกําหนดช่ัวโมงเพื่อการติดตาม
ความกาวหนาของนักศึกษาและบันทึกการใหคําปรึกษาจนนักศึกษาสามารถจัดทําเลมปริญญานิพนธเพื่อขอสอบ
ปริญญานิพนธได 
 19.6 กระบวนการประเมินผล 
 1) ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงานพิเศษปริญญานิพนธที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดย
อาจารยที่ปรึกษา 
 2) ประเมินผลจากปริญญานิพนธช้ินงาน (ถาม)ี บทความหรือโปสเตอร 
 3) ประเมินผลงานโดยการจัดสอบการนําเสนอผานคณะกรรมการสอบ 
 
20. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เปนกิจกรรมที่สาขาวิชาจัดข้ึนพิเศษนอกเวลาเรียนสําหรับนักศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรูและทักษะใหกับ
นักศึกษาในดานตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรไดแก 

1) อบรมทางวิชาการ เชน ปฏิบัติการใชคอมพิวเตอรชวยออกแบบ เขียนแบบ 
2) ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
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3) ออกคายอาสาพัฒนาชนบท และชุมชน 
4) กิจกรรมรวมกับสวนรวมในระดับโปรแกรมวิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัย 
5) อบรมเชิงปฏิบัติการการใชเครื่องมือ ครุภัณฑ ทดสอบวัสดุ 
6) อบรมปฏิบัติการการใชเครื่องมือประเภทสํารวจเพื่อการกอสราง 
7) อบรมความรูและทักษะภาษาอังกฤษ 
8) สงเสริมการเขารวมแขงขันทางวิชาการ และวิชาชีพ 
9) การอบรมทางดานจริยธรรม การเปนผูนํา จิตอาสา 

 
21. แนวทางการศึกษาตอ 
 แนวทางการศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของการกอสราง โยธา ทั้งในและตางประเทศ เชน วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือ การจัดการและการ
บริหารงานกอสราง 
  
22. บันทึกประวัตินักศึกษา 
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