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วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)                                                        นักศึกษาภาคปกติ(4 ป) 
สาขาวิชา วิศวกรรมการกอสราง                                                        ระดับปริญญาตร ี

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25501481107705 
 ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการกอสราง 
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Construction Engineering 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

  (วิศวกรรมการกอสราง) 
   ช่ือยอ   วศ.บ. (วิศวกรรมการกอสราง) 

ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม   Bachelor of Engineering (Construction Engineering) 
   ช่ือยอ   B. Eng. (Construction Engineering) 
 
3. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

4. ปรัชญา 
    “ผลิตวิศวกรที่มีทักษะวิชาการและวิชาชีพในงานวิศวกรรมการกอสรางและบริหารงานกอสรางใหมี
ประสิทธิภาพ” 
 
5. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
    เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการกอสรางใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ดังน้ี 
      1) มีความรูและทักษะวิชาชีพทางดานวิศวกรรมการกอสราง และสามารถบูรณาการความรู เพื่อบริหาร
จัดการงานวิศวกรรมการกอสรางไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      2) สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีโยธาในการบริหารจัดการงานกอสรางที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม โดยเนน
เทคโนโลยีการกอสรางสีเขียว 
      3) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและใชทักษะ
เพื่อการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 
 
6. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
   บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร สาขาวิชาวิศวกรรมการกอสราง สามารถประกอบอาชีพในหนวยงานตางๆ ไดดังน้ี 
      1) อาชีพในหนวยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เชน วิศวกรโครงการกอสราง ผูชวยวิศวกรโครงการกอสราง 
ชางเขียนแบบ ชางสํารวจ ชางรังวัด ผูประมาณการ ผูคุมงานกอสราง และนักวิชาการการศึกษาประจํา
หองปฏิบัติการ เปนตน 



 

 

      2) อาชีพในหนวยงานภาคเอกชน เชน วิศวกรโครงการกอสราง ผูชวยวิศวกรโครงการกอสราง วิศวกรฝาย
ขาย วิศวกรประจําหองปฏิบัติการ ผูควบคุมงานกอสราง ผูจัดการโครงการกอสราง และผูบริหารโครงการ
กอสราง เปนตน 
      3) อาชีพอิสระ เชน ผูประกอบกิจการวัสดุกอสราง ผูประกอบการธุรกิจรับเหมากอสราง งานเขียนแบบทาง
วิศวกรรม และผูประมาณราคางานกอสราง เปนตน 

 
7.  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
     ระบบทวิภาคโดย 1 ปการศึกษาม ี2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห ไดแก  

- ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 
- ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ 

      การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 
8. ระยะเวลาในการศึกษา 

ใชระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรและสําเร็จการศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา 

9. การลงทะเบียนเรียน 

    จํานวนหนวยกิตการลงทะเบียนแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา  9 หนวยกิต  ไมเกิน 22 หนวยกิต สําหรับภาค
การศึกษาฤดูรอน ลงทะเบียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต สวนภาคการศึกษาที่ออกฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
กอสราง ลงทะเบียนไดไมนอยกวา 3 หนวยกติ 
 
10. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 

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

       5)  การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา 
11. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
     หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการกอสราง  ใชระยะเวลาในการสําเร็จการศึกษาไม
เกิน 8 ป 
 11.1) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการกอสราง)  
    จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต   
 11.2) โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการกอสราง)   

จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  132 หนวยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา       30  หนวยกิต 

- กลุมวิชาภาษา      9-14  หนวยกิต 
- กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   11-16  หนวยกิต 
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   5-10  หนวยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไมนอยกวา  96 หนวยกิต 
    - กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร     18   หนวยกิต 



 

 

            - กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร    43   หนวยกิต 
            - กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร      29   หนวยกิต 
           - กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ    6 หนวยกิต 

  3) หมวดวิชาเลือกเสร ี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต
   11.3 รายวิชาในหลักสูตร   

1) ความหมายของเลขประจําวิชา 
                  -  หมวดวิชาเฉพาะ 
เลขประจําวิชาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการกอสราง ประกอบดวยเลข 6 หลัก  
มีความหมายดังน้ี 

 ลําดับเลขตําแหนงที ่1-3  ของสาขาวิชาวิศวกรรมการกอสราง คือ 503 
 ลําดับเลขตําแหนงที่ 4 หมายถึง ช้ันปหรือความยาก 

เลข 1 หมายถึง ช้ันปที่ 1 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 1 
เลข 2 หมายถึง ช้ันปที่ 2 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 2 
เลข 3 หมายถึง ช้ันปที่ 3 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 3 
เลข 4 หมายถึง ช้ันปที่ 4 หรือความยากของวิชาลําดับที่ 4 

ลําดับเลขตําแหนงที่ 5    หมายถึง กลุมยอยของสาขาวิชา 
เลข 1 หมายถึง กลุมวิชากลศาสตร 
เลข 2 หมายถึง กลุมวิชาเขียนแบบ 
เลข 3 หมายถึง กลุมวิชาเทคนิคกอสราง 
เลข 4 หมายถึง กลุมวิชาคอมพิวเตอรและภาษา 
เลข 5 หมายถึง กลุมวิชาวัสดุ 
เลข 6 หมายถึง กลุมวิชาออกแบบ 
เลข 7 หมายถึง กลุมวิชาจดัการงานกอสรางและจริยธรรมวิชาชีพ 
เลข 8 หมายถึง กลุมวิชาวิจัยและคนควา 
เลข 9 หมายถึง กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 

 ลําดับเลขตําแหนงที่ 6    หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุมยอย 
หมายเหตุ สําหรับบางหลักสูตรอาจไมมีกลุมยอยของสาขาวิชา ดังน้ัน  
            “ลําดับเลขตําแหนงท่ี 5-6 หมายถึง ลําดับของวิชา” 

2) รายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  
 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการกอสราง มีรายวิชาตาม

โครงสรางหลักสูตร ดังน้ี  
  ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ตองเรียนทุกกลุมวิชา รวมไมนอยกวา 3 0 หนวยกิต ดังน้ี 

1. กลุมวิชาภาษา    
1.1 บังคับ   เรียน   9   หนวยกิต 

061101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) หนวยกิต 
061102   ภาษาอังกฤษ1     2(1-2-3) หนวยกิต 
061103   ภาษาอังกฤษ2     2(1-2-3) หนวยกิต 
061104   ภาษาอังกฤษ3     2(1-2-3) หนวยกิต 
      



 

 

     1.2 เลือก  เรียน      0 – 5   หนวยกิต 
061105   ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) หนวยกิต 
061106   ความงดงามทางภาษาไทย 3(3-0-6) หนวยกิต 
061107   ภาษาอังกฤษ4 2(1-2-3) หนวยกิต 
061108   ภาษาจีนกลางพื้นฐาน 3(3-0-6) หนวยกิต 
061109   ภาษาญี่ปุนพื้นฐาน 3(3-0-6) หนวยกิต 
061110   ภาษาเขมรพื้นฐาน 3(3-0-6) หนวยกิต 
061111   ภาษาฮินดีพื้นฐาน 3(3-0-6) หนวยกิต 
061112   ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3(3-0-6) หนวยกิต 
061113   ภาษาลาวพื้นฐาน 3(3-0-6) หนวยกิต 
061114   ภาษาพมาพื้นฐาน 3(3-0-6) หนวยกิต 
061115   ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3(3-0-6) หนวยกิต 
061116   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 3(3-0-6) หนวยกิต 
                             2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
       2.1 บังคับ เรียน   9   หนวยกิต 
061201   ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที๙่ 2(1-2-3) หนวยกิต 
061202   ความเปนไทย 3(3-0-6) หนวยกิต 
061203   อาเซียนศึกษาและความเปนพลเมืองอาเซียน 2(1-2-3) หนวยกิต 
061204   การคิดเพื่อการดําเนินชีวิต 2(1-2-3) หนวยกิต 
       2.2 บังคับเลือก  เรียน   2   หนวยกิต 
061205   การเปนผูประกอบการสมัยใหม 2(1-2-3) หนวยกิต 
061206    เศรษฐกจิกับวิถีชีวิต 2(1-2-3) หนวยกิต 
061207   การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน 2(1-2-3) หนวยกิต 
       2.3 เลือก เรียน     0 – 5   หนวยกิต 
061208   จิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
061209   มนุษยกับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) หนวยกิต 
061210   การใชเหตุผลในสังคม 2(2-0-4) หนวยกิต 
061211   ความรูเกี่ยวกับระบบโลกสังคมโลกในปจจุบันและอนาคต 3(3-0-6) หนวยกิต 
061212   มนุษยกับอารยธรรม 2(2-0-4) หนวยกิต 
061213   กฎหมายในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
061214   แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง 2(2-0-4) หนวยกติ 
    3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
       3.1 บังคับ เรียน   3  หนวยกิต 
061301   คณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจ 2(1-2-3) หนวยกิต 
061302   วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) หนวยกิต 
       3.2 บังคับเลือก เรียน   2  หนวยกิต 
061303   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน 2(1-2-3) หนวยกิต 
061304   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม 2(1-2-3) หนวยกิต 
061305   เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ 2(1-2-3) หนวยกิต 



 

 

       3.3 เลือก เรียน   0 – 5   หนวยกิต 
061307   สิ่งแวดลอมและพลังงานเพื่อความย่ังยืนแหงชีวิต 3(3-0-6) หนวยกิต 
061308   อาหารเพื่อชีวิต 2(1-2-3) หนวยกิต 
061309   เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) หนวยกิต 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
   โครงสรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการกอสราง) 
     เรียนไมนอยกวา  96  หนวยกิต 
 1. กลุมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร  18   หนวยกิต 

503110 คณิตศาสตรวิศวกรรม  3(3-0-6)  หนวยกิต 
503111 ฟสิกสสําหรับวิศวกรรม  3(3-0-6)  หนวยกิต 
503112 กลศาสตรวัสดุ  3(3-0-6)  หนวยกิต 
503120  เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)  หนวยกิต 
503140 ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม 3(3-0-6)  หนวยกิต
503150 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)  หนวยกิต 

2. กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 43   หนวยกิต 
503130  เทคโนโลยีงานกอสราง 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503141  การใชโปรแกรมสเปรดชีตในงานวิศวกรรม 3(2-3-4)  หนวยกิต
503210 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6)  หนวยกิต
503220  การเขียนแบบวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5)  หนวยกิต
503230 วิศวกรรมสํารวจ 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503250  เทคโนโลยีคอนกรีต 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503260  วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503270  จรรยาบรรณและกฎหมายเกี่ยวกับการกอสราง 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503310  ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503311  ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503370  การจัดการความปลอดภัยในงานกอสราง 3(3-0-6)  หนวยกิต
503371  การจัดและการบริหารงานกอสราง 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503380  ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4)  หนวยกิต 
503381  เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการกอสราง 2(0-4-2)  หนวยกิต 
503480  โครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการกอสราง 3(0-9-0)  หนวยกิต 

3.  กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตรไมนอยกวา 29    หนวยกิต 
503131  ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานกอสราง 1(0-3-2)  หนวยกิต 
503151 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 1(0-3-2)  หนวยกิต 
503221  การเขียนแบบวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร 2 3(2-2-5)  หนวยกิต 
503231  ปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ 2(0-4-2)  หนวยกิต 
503232 การสํารวจภาคสนาม 1(0-80-0)  หนวยกิต 
503233 นวัตกรรมการกอสราง 3(3-0-6)   หนวยกิต 
503251  ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต 1(0-3-2)  หนวยกิต 
503252  อุปกรณงานระบบอาคาร  3(3-0-6)   หนวยกิต 



 

 

503261 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 2(0-4-2)  หนวยกิต 
503271  การจัดการและการบริหารสาธารณภัยเบื้องตน 3(3-0-6)  หนวยกิต
503272  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6)  หนวยกิต
503273  การบริหารจัดการขยะและของเสีย 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503312  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-2)  หนวยกิต 
503313  วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503330  การสํารวจเสนทาง 3(2-3-4)  หนวยกิต 
503331 การกอสรางทางระบบราง 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503332 โครงสรางพื้นฐานของระบบราง 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503340  เทคโนโลยีการออกแบบระบบสามมิติ 3(2-3-4)  หนวยกิต
503350  ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม 3(3-0-6)  หนวยกิต
503360  การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503361  การออกแบบโครงสรางเหล็ก 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503362  การออกแบบระบบสุขาภิบาล 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503372  การประมาณราคางานกอสราง 3(2-3-4)  หนวยกิต 
503373  การจัดการเครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานโยธา 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503374  วิศวกรรมขนสง 3(3-0-6)  หนวยกิต 
503440  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในงานวิศวกรรม 3(2-3-4)  หนวยกิต 
503460  การออกแบบผิวทาง 3(3-0-6)  หนวยกิต
503461 การออกแบบอาคาร  3(2-2-5)   หนวยกิต 
503470  การบริหารโครงการกอสราง 3(3-0-6)  หนวยกิต
503471   การควบคุมและการตรวจงานกอสราง 3(2-2-5)  หนวยกิต 

4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 6  หนวยกิต 
503390  เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมการกอสราง   1(0-45-0)  หนวยกิต 
503490  ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมการกอสราง           5(0-450-0)  หนวยกิต 
503491  สหกิจศึกษา              6(0-640-0)  หนวยกิต 
 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสร ีเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว 
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 12. แผนการเรียนแตละภาคการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการกอสราง) 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปวิชาที่ 1 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปวิชาที่ 2 2(x-x-x) 
เฉพาะกลุมวิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรมศาสตร 

503110 คณิตศาสตรวิศวกรรม 3(3-0-6) 
503111 ฟสิกสสําหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 
503120 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

เฉพาะกลุมวิชาบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร 

503150 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

เฉพาะกลุมวิชาเลือกทาง
วิศวกรรมศาสตร 

503151 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 1(0-3-2) 

รวม 18(x-x–x) 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 4 2(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 5 2(x-x-x) 

เฉพาะกลุมวิชาพืน้ฐาน
ทางวิศวกรรมศาสตร 

503112 กลศาสตรวัสดุ 3(3-0-6) 
503140 ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม 3(3-0-6) 

เฉพาะกลุมวิชาบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร 

503141 การใชโปรแกรมสเปรดชีตในงาน
วิศวกรรม 

3(2-3-4) 

503130 เทคโนโลยีงานกอสราง 3(3-0-6) 
เฉพาะกลุมวิชาเลือกทาง
วิศวกรรมศาสตร 

503131 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานกอสราง 1(0-3-2) 

รวม 20(x-x–x) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 6 2(x-x-x) 

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 7 2(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 8 1(x-x-x) 

เฉพาะกลุมวิชาบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร 

503210 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
503250 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(3-0-6) 
503220 การเขียนแบบวิศวกรรมดวย
คอมพิวเตอร 1 

3(2-2-5) 

503270 จรรยาบรรณและกฎหมาย
เกี่ยวกับ การกอสราง 

3(3-0-6) 

เฉพาะกลุมวิชาเลือกทาง
วิศวกรรมศาสตร 

503251 ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต 1(0-3-2)  
503252 อุปกรณงานระบบอาคาร 3(3-0-6) 

รวม 21(x-x–x) 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 9 2(x-x-x) 
เฉพาะกลุมวิชาบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร 

503230 วิศวกรรมสํารวจ 3(3-0-6) 
503260 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

เฉพาะกลุมวิชาเลือกทาง
วิศวกรรมศาสตร 

503231 ปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ 2(0-4-2) 
503261 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 2(0-4-2) 
503221 การเขียนแบบวิศวกรรมดวย
คอมพิวเตอร 2 

3(2-2-5) 

503272 การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
เลือกเสร ี xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

รวม 21(x–x–x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 10 2(x-x-x) 

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 11 2(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 12 2(x-x-x) 

เฉพาะกลุมวิชาบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร 

503310 ทฤษฎีโครงสราง 3(3-0-6) 
503311 ปฐพีกลศาสตร 3(3-0-6) 
503370 การจัดการความปลอดภัยในงาน
กอสราง 

3(3-0-6) 

503380 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 
เฉพาะกลุมวิชาเลือกทาง
วิศวกรรมศาสตร 

503312 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร 1(0-3-2) 

เลือกเสร ี xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
รวม 21(x–x–x) 

 
ปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 13 2(x-x-x) 

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 14 2(x-x-x) 
เฉพาะกลุมวิชาบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร 

503371 การจัดและการบริหารงาน
กอสราง 

3(3-0-6) 

503381 เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชา
วิศวกรรม เทคโนโลยีโยธา 

2(0-4-2) 

เฉพาะกลุมวิชาเลือกทาง
วิศวกรรมศาสตร 

503360 การออกแบบโครงสรางคอนกรีต  
เสริมเหล็ก 

3(3-0-6) 

503372 การประมาณราคางานกอสราง 3(2-3-4) 
503373 การจัดการเครื่องมือและ
เครื่องจักรกล  ในงานโยธา 

3(3-0-6) 

ฝกประสบการณ ฯ 503390 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ 
วิศวกรรมการกอสราง 

1(0-45-0) 

รวม 19(x–x–x) 
 
 
 
 
 



 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
ฝกประสบการณ ฯ 503490 ฝกประสบการณวิชาชีพ

วิศวกรรมการ กอสราง หรือ 
503491 สหกิจศึกษา 

5(0-450-0) 
 

6(0-640-0) 
รวม 5(0-450-0) หรือ 6(0-640-0) 

 
ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หนวยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิศึกษาดวยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 15 2(x-x-x) 

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 16 2(x-x-x) 
เฉพาะกลุมกลุมวิชาบังคับ
ทางวิศวกรรมศาสตร 

503480 โครงการพิเศษสาขาวิชา
วิศวกรรม  เทคโนโลยีโยธา  

3(0-9-0) 

เฉพาะกลุมวิชาเลือกทาง
วิศวกรรมศาสตร 

503471 การควบคุมและการตรวจงาน
กอสราง 

3(2-2-5) 

รวม 10(x–x–x) 
 
13. คําอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 1. กลุมวิชาภาษา 
รหัส  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
061101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                     3(3-0-6)  
 (Thai for Communication)    
ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือสื่อสาร กระบวนการพัฒนา ทักษะการพูด การฟง การอาน และ
การเขียน การใชภาษาไทยในชีวิตประจําวัน การยอความ การสรุปความ การใชภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ การเขียนรายงาน การนําเสนอผลงานโดยใช สื่อและเทคโนโลยี 
 
061102     ภาษาอังกฤษ 1                       2(1-2-3)  
 (English 1)    
การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องตนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน ในการทักทาย การ
แนะนําตัว  การบรรยายบุคคล  การบรรยายสิ่งของ  การบรรยาย สถานที่ การบรรยายเหตุการณตาง ๆ การ
ระบุความสนใจและงานอดิเรก และการวางแผนอนาคต 
 
 
 
 



 

 

061103   ภาษาอังกฤษ 2                       2(1-2-3)  
 (English 2)    
การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน ชีวิตประจําวัน ในระดับที่สูงข้ึน การขอ
ขอมูลและการใหขอมูลทั่วไป การใหขอเสนอแนะ การแสดงความ คิดเห็น การแสดงความรูสึก การตีความ การ
สรุปความ การจับใจความสําคัญ 
 
061104   ภาษาอังกฤษ 3                       2(1-2-3)  
 (English 3)    
การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับการเตรียมขอมูลเพื่อใชในการสมัคร
งาน การอานประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามขอมูลเกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติยอและ
จดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณงาน 
 
061105   ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ                     3(3-0-6)     
 (Thai for Career)  
ทักษะการใชภาษาไทยในการสื่อสารสําหรับงานอาชีพอยางมีศิลปะ ถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การ
นําเสนอในเชิงใหความรู ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ การเขียน ประชาสัมพันธและโฆษณา การเขียนโครงการ การ
เขียนรายงานสําหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 
 
061106   ความงดงามทางภาษาไทย                     3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Thai Language)    
ความสําคัญและคุณคาของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป การรับรูถึงความงดงามทางภาษา การประเมินคุณคาให
สอดคลองกับเน้ือหา และการถายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบตาง  
 
061107   ภาษาอังกฤษ 4                       2(1-2-3)  
 (English 4)                                  
การฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในการทํางาน ไดแก การทักทาย การตอนรับ 
การนัดหมาย การถามและการใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพ การจดบันทึก การ เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส และการ
นําเสนองาน 
 
061108   ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน                     3(3-0-6)     
 (Fundamental Chinese)  
ทักษะการฟง พูด ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การอานออกเสียง ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน 
ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องตน ทักษะการอานอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องตน 
 
061109   ภาษาญ่ีปุนพ้ืนฐาน                      3(3-0-6)     
 (Fundamental Japanese)  
คําศัพท รูปประโยค ไวยากรณพื้นฐานภาษาญี่ปุนโดยตัวอักษรโรมัน และการ สนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน 
 
 



 

 

061110   ภาษาเขมรพ้ืนฐาน                      3(3-0-6)     
 (Fundamental Khmer)  
โครงสรางพื้นฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจําวันที่
สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
 
061111   ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน                      3(3-0-6)     
 (Fundamental Hindi)  
โครงสรางพื้นฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจําวันที่
สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 
 
061112   ภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน                      3(3-0-6)    
 (Fundamental French)  
ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ ทักษะเบื้องตนการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวัน 
 
061113   ภาษาลาวพ้ืนฐาน                      3(3-0-6)    
 (Fundamental Laos)  
โครงสรางพื้นฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจําวันที่
สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวลาว 
 
061114   ภาษาพมาพ้ืนฐาน                      3(3-0-6)    
 (Fundamental Burmese)  
โครงสรางพื้นฐานทางภาษาพมา ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจําวันที่
สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวพมา 
 
061115   ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน                     3(3-0-6)    
 (Fundamental Vietnamese)  
โครงสรางพื้นฐานทางภาษาเวียดนาม ทักษะการฟง การพูด การอาน และการ เขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจําวันที่สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
 
061116   ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน                      3(3-0-6)     
 (Fundamental Korean)  
โครงสรางพื้นฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟง การพูด การอาน และการ เขียน การสนทนาในชีวิตประจําวันที่
สอดคลองกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 
  
 
 
 
 



 

 

 2. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
061201   ศาสตรพระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙  2(1-2-3)    
 (King Bhumibol Adulyadej’s Science)    
แนวทางการเรียนรูศาสตรพระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  หลักการทรงงาน  
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ ประยุกตใชเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาอยางย่ังยืน 
 
061202   ความเปนไทย                       3(3-0-6)    
 (Thainess)    
ความหมายคุณคาของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนเพื่อการดํารงชีวิต การตัดสิน
คุณคาและมาตรฐานทางจริยธรรม คานิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย การปฏิบัติตนตามศาสนพิธีและวัน
สําคัญตาง ๆ  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ภูมิศาสตรประเทศไทยที่มี
ผลตอเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคตาง ๆ รวมถึงอัตลักษณ ทองถ่ินไทยและทองถ่ินโคราช 
 
061203   อาเซียนศึกษาและความเปนพลเมืองอาเซียน    2(1-2-3)    
 (ASEAN Studies and ASEAN Citizen)    
ความเปนมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรมและภูมิรัฐศึกษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความรวมมือของประเทศ สมาชิกอาเซียน อาเซียนกับกรอบความ
รวมมือระหวางประเทศอื่น ๆ การปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามสิทธิ เสรีภาพ หนาที่ ความรับผิดชอบ ตาม
กฎเกณฑของสังคม การทํากิจกรรมจิตอาสา และการอยูรวมกันอยาง สันติในประชาคมอาเซียน 
 
061204   การคิดเพ่ือการดําเนินชีวิต         2(1-2-3)  
 (Thinking for Living)  
ความหมาย ความสําคัญของการคิด มโนทัศนที่เกี่ยวของกับการคิด ประสาท วิทยาศาสตรการคิด ความสัมพันธ
ของการคิด การเรียนรู ความรูและความจํา ประเภทการคิด ทักษะและ กระบวนการคิด การคิดอยางมี
วิจารณญาณ การคิดสรางสรรค และการคิดแกปญหา เนนการฝกปฏิบัติและ การประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
อยางมีคุณภาพ 
 
061205   การเปนผูประกอบการสมัยใหม        2(1-2-3)  
 (Modern Entrepreneurs)   
แนวคิดพื้นฐานและจริยธรรมทางธุรกิจสําหรับการเปนผูประกอบการ การวิเคราะหโอกาสและการจัดต้ังธุรกิจ 
หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องตน การตลาด การจัดการการผลิต และการปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรมนุษย 
การบัญชีสําหรับผูประกอบการ การจัดการการเงิน โดยการ ประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดําเนิน
ธุรกิจในศตวรรษที่ 21 
 
 
 
 



 

 

061206   เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต         2(1-2-3)    
 (Economy and Ways of Life)    
วิวัฒนาการของโครงสรางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการ ทรัพยากร รายจาย การบริโภค
และการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การคาระหวางประเทศ สภาพปญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนว
ทางการแกไข การประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดํารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคโลกาภิวัตน 
 
061207   การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน      2(1-2-3)    
 (Self-Management for Work Development)  
แนวคิดพื้นฐานเรื่องการประยุกตหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการทํางานการต้ังเปาหมายในการทํางาน การจัดการ
อุปสรรคในการทํางาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสรางความ เช่ือมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการทํางานรวมกับ
ผูอื่น การจัดการความขัดแยง การจัดการสํานักงาน การจัดการตนเองภายใตการเปลี่ยนแปลง 
 
061208   จิตวิทยาเพ่ือการดําเนินชีวิต                    3(3-0-6)  
 (Psychology for Living)  
ความเขาใจเกี่ยวกับมนุษย พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการศึกษาและ
พัฒนาตน การอยูรวมกับผูอื่นอยางเขาใจ การเปนผูนํา-ผูตาม และการทํางานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ การสราง
แรงจูงใจในการทํางาน การสรางความสุขในการดําเนิน ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา พุทธศาสนา และทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
061209   มนุษยกับสุนทรียภาพ         3(3-0-6)  
 (Man and Aesthetics)  
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ความหมาย ความเปนมาทางวิชาการกับปรากฏการณทางสุนทรีย ความซาบซึ้งในคุณคา
ความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ศาสนา และวัฒนธรรมการเขาถึงความหมาย และความสุขจาก
สิ่งสุนทรีย 
 
061210   การใชเหตุผลในสังคม         2(2-0-4)    
 (Reasoning in Society)  
ลักษณะของเหตุผล  การคิดอยางมีเหตุผลรูปแบบตาง ๆ การนําเหตุผลไปใชในการวิเคราะหขอเท็จจริงอยางเปน
ระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค และนําไปประยุกตใชกับวิชาชีพและการดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา 
 
061211   ความรูเก่ียวกับระบบโลก สังคมโลกในปจจุบันและอนาคต  3(3-0-6)    
 (Present World System and Future World Society)  
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเปนไปของโลกทั้งในปจจุบันและ อนาคต ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ แนวโนมของปญหาประชากร สิ่งแวดลอม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 
และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน พลวัต และผลกระทบตอ อนาคต การเตรียมความพรอม สําหรับการ
เปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 
 
 
 



 

 

061212   มนุษยกับอารยธรรม         2(2-0-4)    
 (Man and Civilization)  
การสรางอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรมต้ังแตสมัยกอน
ประวัติศาสตรถึงสมัยปจจุบัน การวิเคราะหกระบวนการรังสรรค           อารยธรรมในบริบททางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 
 
061213   กฎหมายในการดํารงชีวิต         3(3-0-6)    
 (Law for Living)  
กฎเกณฑควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและประเภทของ
กฎหมาย ระบบกฎหมาย การใชและการตีความกฎหมาย สิทธิหนาที่ข้ัน พื้นฐานของบุคคลและการใชสิทธิ หลัก
ทั่วไปกฎหมายแพง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพยสิน นิติกรรมสัญญาหน้ี ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระทํา
ความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 
 
061214   แหลงและวิธีการเรียนรูดวยตนเอง        2(2-0-4)    
 (Sources and Methods of Autonomous Learning)  
ความหมาย ความสําคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การคนควาจากแหลงสารสนเทศ การเขาถึง และ
การใชประโยชนจากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บและคนคืนทรัพยากร
สารสนเทศ การประเมินคาสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การทํารายการบรรณานุกรมและการอางอิง 
 
 3. กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
รหัส  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
061301   คณิตศาสตรเพ่ือการตัดสินใจ        2(1-2-3)    
 (Mathematics for Decision Making)    
การใหเหตุผล การใชขอมูลเพื่อการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยเนน ทักษะการคิดคํานวณและการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
061302   วิทยาศาสตรการกีฬาเพ่ือสุขภาพ       1(0-2-1)    
 (Sports Science for Health)    
การนําหลักการทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาแขนงตาง ๆ มาประยุกตใชในการ ทดสอบระดับความสามารถของ
รางกาย และฝกปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกาย เพื่อการประเมินและสราง เสริมสมรรถภาพทางกายที่สงผลตอ
การมีสุขภาพที่ดีในการดําเนินชีวิตประจําวัน 
 
061303   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศออนไลน   2(1-2-3)   
 (Information Technology for Online Information Management)    
การประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทางปญญา การใชงานอินเทอรเน็ต การสืบคนขอมูล
ทางวิชาการเพื่อรวบรวม วิเคราะหขอมูล  นําเสนอขอมูล สรางเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน การใช
สารสนเทศรวมกันบนเครือขายคลาวดคอมพิวต้ิง 
 
 



 

 

061304   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสื่อประสม    2(1-2-3)    
 (Information Technology for Communication and Multimedia)    
การประยุกตใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตใชงานสื่อประสม การใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อ
การสื่อสารและสืบคนสารสนเทศ การนําเสนอขอมูล การประยุกตใชสื่อประสมและสื่อสังคมออนไลน กฎหมายที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ 
 
061305   เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับสํานักงานอัตโนมัติ    2(1-2-3)     
 (Information Technology for Office Automation)    
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสํานักงาน โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมตารางคํานวณ โปรแกรม
นําเสนอผลงาน การแสวงหาความรูและแหลงขอมูลจากอินเทอรเน็ตเพื่อการทํารายงาน การคํานวณขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และการนําเสนอผลงาน 
 
061306   สิ่งแวดลอมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแหงชีวิต    3(3-0-6)    
 (Environment and Energy for Sustainability of Life)  
ความหมายและประเภทของพลังงาน การใชพลังงานในอดีตถึงปจจุบัน ปญหา การใชพลังงาน ที่มีผลกระทบตอ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
สภาวะโลกรอน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบตาง ๆ และแนวทาง ปองกันแกไข 
 
061307   อาหารเพ่ือชีวิต         2(1-2-3)  
 (Food for Life)  
หลักการผลิต ผลิตภัณฑทางการเกษตรทั้งทางดานพืชและสัตว การผลิตเกษตรอินทรีย เกษตรปลอดสารพิษ และ
การเกษตรในโครงการพระราชดําริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้อ
อาหาร คุณคาทางโภชนาการ หลักเบื้องตนในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใชความรอน ความเย็น การทํา
แหง หมักดอง การใชสารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 
 
061308   เทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน           2(1-2-3)  
 (Technology in Daily Life)  
ความรูและหลักการ ในการเลือก การติดต้ัง การบํารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณไฟฟา เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยี
ยานยนต ที่ใชในชีวิตประจําวัน 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุมวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร 

รหัสวิชา          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
503110  คณิตศาสตรวิศวกรรม             3(3-0-6) 

 (Mathematics Engineering) 
เลขยกกําลัง การหาพื้นที่และปริมาตร สมการ การแกสมการ  ตรีโกณมิติ เวกเตอร เรขาคณิต สมการเชิงอนุพันธ 
การหาอนุพันธและการอินทิเกรต 
 
 



 

 

503111  ฟสิกสสําหรับวิศวกรรม             3(3-0-6) 
 (Physics for Engineering) 

เวกเตอรโดยประยุกตหลักของแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัม พลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกล การเคลื่อนที่
ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่ กลศาสตร ของไหล ความรอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน และการประยุกต
ไฟฟาสถิต แมเหล็กไฟฟา วงจรไฟฟาเบื้องตน 
 
503112  กลศาสตรวัสดุ             3(3-0-6) 

 (Materials Mechanics) 
ศึกษาหลักการเบื้องตนของกลศาสตร การสมดุล และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะหแรงในช้ินสวน
ของโครงสราง จุดศูนยถวงและโมเมนตความเฉ่ือยของพื้นที ่พื้นฐานกลศาสตรวัสดุเบื้องตน และระบบแรง ความ
เคนและความเครียด  ความสัมพันธระหวางความเคนและความเครียด  สมบัติทางกลของของแข็ง แรงบิด 
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนตดัด ความเคนดัดและความเคนเฉือนในคาน 
 
503120  เขียนแบบวิศวกรรม              3(2-3-4) 

 (Engineering Drawing) 
หลักการใชเครื่องมือและอุปกรณ การเขียนสัญลักษณในแบบ และฝกปฏิบัติการเขียนรูปไอโซเมติก แปลนพื้น รูป
ดาน รูปตัด แบบโครงสราง แบบไฟฟา แบบระบบสุขาภิบาล  ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบ  
 
503140  ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม             3(3-0-6) 
 (English in Engineering) 
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในงานวิศวกรรม คําศัพทที่สําคัญของ
วิศวกรรวมทั้งวิธีการเขียนเอกสารตาง ๆ วิธีพูดและนําเสนองานในฐานะวิศวกรในโครงการกอสรางตาง ๆ 
 
503150  วัสดุวิศวกรรม              3(3-0-6) 

 (Engineering Materials) 
แหลงผลิต กระบวนการผลิต ลักษณะและคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล การใชงาน และวิธีเก็บรักษาของ
วัสดุที่นํามาใชกับงานกอสรางประเภทตาง ๆ เชน หิน ทราย ปูนซิเมนต  ไม เหล็ก ผลิตภัณฑคอนกรีต วัสดุกอ 
วัสดุตกแตงผนังและพื้น ฝาเพดาน หลังคา 
 

2. กลุมวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
503130  เทคโนโลยีงานกอสราง                 3(3-0-6) 

 (Civil Technology) 
หลักการและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือในงานกอสราง พรอมทั้งการเลือกใชวัสดุ ข้ันตอนการกอสราง การ
วางผังกอสราง งานไม งานคอนกรีต งานเหล็ก และเทคนิคในการกอสราง เชน วิธีการกออิฐ การฉาบปูน การ
ตกแตงพื้นผิวและผนัง 
 
 
 



 

 

503141  การใชโปรแกรมสเปรดชีตในงานวิศวกรรม        3(2-3-4) 
 (Spreadsheets in Engineering) 

การประยุกตใชโปรแกรมสเปรดชีตในการคํานวณวิเคราะหขอมูล ฟงกชันการคํานวณ การวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติเบื้องตน การประยุกตใชสรางงานบนตารางทํางาน รวมทั้งการประยุกตใชโปรแกรมแผนตารางในงาน
กอสราง 
 
503210  สถิติวิศวกรรม             3(3-0-6) 

 (Engineering Statistics) 
ทฤษฎีความนาจะเปน การสุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปน การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ และการวิเคราะหสมการเชิงเสน 
 
503220  การเขียนแบบวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร 1            3(2-2-5) 

 (Computer Engineering Drawing 1) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 503120 เขียนแบบวิศวกรรม 

พื้นฐานการเขียนแบบกอสรางดวยซอฟทแวรคอมพิวเตอร เทคนิคการเขียนแบบเบื้องตน การต้ังคาพื้นฐาน
สําหรับงานเขียนแบบกอสราง การเขียนแบบเบื้องตนดวยกลุมคําสั่งสําหรับการเขียนวัตถุ กลุมคําสั่งสําหรับการ
แกไขวัตถุ  การบอกรายละเอียดเกี่ยวกับภาพวาด การประยุกตใช AutoCAD หรือโปรแกรมที่ไดรับความนิยมใน
ปจจุบัน ในงานเขียนแบบกอสราง 
 
503230  วิศวกรรมสํารวจ              3(3-0-6) 

 (Survey Engineering) 
งานสํารวจเบื้องตน การวัดระยะทางดวยวิธีตาง ๆ ระบบทิศ หลักการทําระดับ การใชเครื่องมือในงานระดับ การ
คํานวณปรับแกวงรอบระดับ ระบบการวัดมุม ระบบทิศและระบบพิกัดฉาก การใชกลองวัดมุม การคํานวณ
ปรับแกวงรอบ เสนช้ันความสูง  การทําแผนที่ภูมิประเทศ การสํารวจดวยกลองประมวลผลรวม การสํารวจดวย
เครื่องหาคาพิกัดจากดาวเทียม การประยุกตทฤษฎีการสํารวจเพื่อการวางแผนงานกอสราง การกําหนดตําแหนง
และระดับในงานกอสรางอาคารประเภทตาง ๆ 
 
503250  เทคโนโลยีคอนกรีต               3(3-0-6) 

 (Concrete Technology) 
คุณสมบัติของวัสดุผสมคอนกรีต การเก็บรักษาวัสดุผสมคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีต การผสม  การเท  การ
ลําเลียง  การทําคอนกรีตใหแนน การบม การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต การออกแบบสวนผสมคอนกรีต วิธี
พิเศษของงานคอนกรีต งานคอนกรีตกําลังสูง คอนกรีตอัดแรง  คอนกรีตพิเศษ คอนกรีตเพื่อสิ่งแวดลอม 
 
503260  วิศวกรรมการทาง              3(3-0-6) 

 (Highway Engineering) 
หลักการของการวางแผนสรางทาง การออกแบบและดําเนินการทางเรขาคณิต การออกแบบทางแยกและทางตาง
ระดับ การออกแบบผิวทางเบื้องตน การกอสราง การบํารุงรักษา และเศรษฐศาสตรการทางเบื้องตน 
 
 



 

 

503270  จรรยาบรรณและกฎหมายเก่ียวกับการกอสราง  3(3-0-6) 
 (Ethics and Law in Construction) 

จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายในงานกอสราง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวกับเรื่อง
ทั่วไป ดานสถาปตยกรรม ดานวิศวกรรม กฎหมายแรงงาน กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายสิ่งแวดลอม
เกี่ยวกับการกอสราง การชําระภาษีตางๆ ที่เกี่ยวกับการกอสราง ศึกษากรณีตัวอยางการแกปญหาขอโตแยงตางๆ 
ที่เกี่ยวกับงานกอสราง 
 
503310  ทฤษฎีโครงสราง               3(3-0-6) 

 (Theory of Structures) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 503112 กลศาสตรวัสดุ 

การวิเคราะหโครงสราง เพื่อหาแรงปฏิกิริยา  แรงเฉือนและโมเมนตดัดที่เกิดข้ึนเน่ืองจากแรงกระทําแบบตาง ๆ 
บนโครงสรางคาน  แรงภายในโครงขอหมุน การโกงตัวของโครงสราง 
 
503311  ปฐพีกลศาสตร                 3(3-0-6) 

 (Soil Mechanics) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 503112 กลศาสตรวัสดุ 

ศึกษาการกําเนิดของดิน คุณสมบัติทางกายภาพของดิน การจําแนกประเภทของดิน การสํารวจดินเพื่อการ
กอสราง การไหลของนํ้าในดิน หนวยแรงในมวลดิน การรับกําลังรับแรงเฉือนของดิน การยุบอัดตัวของดิน การบด
อัดดิน 
 
503370  การจัดการความปลอดภัยในงานกอสราง             3(3-0-6) 

 (Construction Safety and Management) 
หลักการวิศวกรรมความปลอดภัย ระบบจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง ระบบปองกันอัคคีภัยและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานกอสราง และมาตรฐานความปลอดภัยสําหรับงาน
กอสรางอาคาร เชน เขตกอสราง น่ังราน ลิฟตขนสงวัสดุช่ัวคราว การรื้อถอนทําลาย ปนจั่น การตอกเสาเข็ม งาน
ขุดดินลึก อันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหลนและการพังทลาย การเช่ือมและการตัด การขนยาย
และการเก็บวัสดุ พื้นช่ัวคราว บันไดถาวร ราวกั้น และขอบกันของตก ความสะอาดและความมีระเบียบ การเดิน
สายไฟ และการใหแสงสวางช่ัวคราว หองสุขาช่ัวคราว เปนตน และการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
 
503371  การจัดและการบริหารงานกอสราง             3(3-0-6) 

 (Organization and Management of Construction) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 503130 เทคโนโลยีงานกอสราง 

แนวคิด ทฤษฎีการจัดและการบริหารงานกอสรางโดยเนนเทคโนโลยีอาคาร สีเขียว หลักและกระบวนการบริหาร 
การวางแผนงานกอสราง การจัดหนวยงาน การควบคุมและการตรวจสอบ การประสานงาน การทํารายงานการ
กอสรางการประชาสัมพันธ การบริหารการเงิน เครื่องมือ และวัสดุกอสราง การบริหารงานบุคคลในงานกอสราง
ข้ันตอนการประกวดราคา การบริหารงานรับเหมา การทําสัญญากอสราง การวางแผนดวยวิธีการตาง ๆ เชน 
เทคนิคแผนภูมิแทง  เทคนิคการควบคุมโครงการโดยวิธีการวิถีวิกฤต เทคนิควิธีการวางแผนและการควบคุมแผน 
การปรับแผนงาน การประเมินผลงาน การปรับปรุงแกไขแผนงาน 



 

 

503380  ระเบียบวิธีวิจัย               2(2-0-4) 
 (Research Methodology) 

ความรูเบื้องตนทางการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ การกําหนดปญหาการวิจัย ข้ันตอนการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือและการเก็บรวบรวมขอมูล การเขียนขอเสนอการวิจัย และการเขียน
บทความ 
 
503381  เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการกอสราง       2(0-4-2) 

 (Construction Engineering Pre-Project) 
 พ้ืนความรู : ศึกษาพรอมกับหรือสอบผานรายวิชา 503380 
 ระเบียบวิธีวิจัย 

การฝกสรางโจทยวิจัย การออกแบบข้ันตอนการวิจัย สําหรับปญหาที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาวิศวกรรมการกอสราง 
โดยศึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุม โดยจัดทําขอเสนอและหัวขอเคาโครงโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรม
การกอสราง การนําเสนอเคาโครงปริญญานิพนธประกอบไปดวย บทนํา ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และ
วิธีดําเนินการวิจัย 
 
503480  โครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการกอสราง             3(0-9-0) 

 (Construction Engineering Project) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา  503380 ระเบียบวิธีวิจัย 
และ 503381 เตรียมโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมการกอสราง 

การศึกษาโครงการพิเศษดานวิศวกรรมการกอสราง นักศึกษาทําการวิจัยคนควาในหัวขอที่สนใจและมีความถนัด
เปนพิเศษเปนรายบุคคลหรือกลุม โดยไดรับการอนุมัติและแนะนําจาก คณาอาจารยที่เปนคณะกรรมการและ
อาจารยที่ปรึกษาตามข้ันตอน และนักศึกษาตองสอบปองกันปริญญานิพนธตอหนาคณะกรรมการและสงเลม
ปริญญานิพนธและผลงานตอคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ 
 

3. กลุมวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตรไมนอยกวา 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
503131  ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานกอสราง             1(0-3-2) 

 (Civil Technology Practice) 
          พ้ืนความรู : ศึกษาพรอมกับรายวิชา 503130 เทคโนโลยีงานกอสราง 
ฝกปฏิบัติและเกี่ยวกับการใชเครื่องมือในงานกอสราง พรอมทั้งการเลือกใชวัสดุ ข้ันตอนการกอสราง การวางผัง
กอสราง งานไม งานคอนกรีต งานเหล็ก และเทคนิคในการกอสราง เชน วิธีการกออิฐ การฉาบปูน การตกแตง
พื้นผิวและผนัง 
 
503151  ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ               1(0-3-2) 

 (Materials Testing) 
การทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุที่ใชในงานกอสราง เชน 
ไม เหล็ก วัสดุช้ินสวนหนาตัดรูปตาง ๆ และวัสดุตกแตงผิว เปนตน 
 
 



 

 

503221  การเขียนแบบวิศวกรรมดวยคอมพิวเตอร 2             3(2-2-5) 
 (Computer Engineering Drawing 2) 

 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 503220 การเขียนแบบวิศวกรรมดวย 
      คอมพิวเตอร 1 

การเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร เขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้ันข้ึนไป การเขียนรายการประกอบแบบ 
การกําหนดคุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑประกอบแบบ การประยุกตงานเขียนแบบ 3 มิติในงานกอสราง 
 
503231  ปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ    2(0-4-2) 

 (Survey Engineering Practices) 
 พ้ืนความรู : เคยศึกษาหรือศึกษาพรอมกับรายวิชา 503230 วิศวกรรม 
      สํารวจ 

การฝกปฏิบัติที่สอดคลองกับเน้ือหาวิชาวิศวกรรมสํารวจ ไดแก การวัดระยะทางดวยวิธีตาง ๆ การต้ังกลองระดับ 
การฝกอานคาจากไมเล็งระดับ การทําระดับแบบสายใยเดียว การทําระดับแบบสามสายใย วงรอบระดับและการ
ปรับแก การต้ังกลองวัดมุม การฝกอานมุมด่ิงและมุมราบ วงรอบและการปรับแก การทําผังบริเวณ การหาเสนช้ัน
ความสูง การใชเครื่องหาพิกัดจากดาวเทียมในการทําแผนที่ภูมิประเทศ การวางผังและกําหนดคาระดับในงาน
กอสรางอาคาร 
 
503232  การสํารวจภาคสนาม               1(0-80-0) 

 (Surveying Camp) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 503230 วิศวกรรมสํารวจ และรายวิชา  
      503231 ปฏิบัติการวิศวกรรมสํารวจ 

การฝกปฏิบัติการทําแผนที่ภูมิประเทศ การวางผังและกําหนดคาระดับในงานกอสรางอาคาร การหาพื้นที่และการ
แบงแปลงที่ดิน การทํารูปตัดตามยาว และการทํารูปตัดตามขวาง    การหาปริมาณดินขุดและดินถม การวางแนว
ถนน การวางโคงด่ิงและโคงราบ 
 
503233 นวัตกรรมการกอสราง               3(3-0-6) 

 (Construction Innovation) 
แนวคิดการออกแบบ การวางแผน และการกอสรางโดยใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลด
ตนทุนในงานกอสราง อีกทั้งชวยลดปริมาณของเสียและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน การใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยในการออกแบบและวางแผนการกอสราง การเลือกใชวัสดุกอสรางนวัตกรรมใหม การใชช้ินสวน
สําเร็จรูป และการใชหุนยนตชวยในงานกอสราง 
 
503251 ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต               1(0-3-2) 

 (Concrete Materials Testing) 
ปฏิบัติการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมคอนกรีตและคอนกรีตในดานตาง ๆ 
 
 
 
 



 

 

503252   อุปกรณงานระบบอาคาร               3(3-0-6)     
 (Building System Equipment)  
การเลือกใช การติดต้ัง การบํารุงรักษาอุปกรณงานระบบอาคาร อาทิ ระบบไฟฟา ระบบแสงสวาง ระบบระบาย
อากาศภายใน ระบบปรับอากาศ ระบบเครือขายโทรศัพท ระบบขนสงในแนวด่ิงและแนวราบ  เชน ลิฟต บันได
เลื่อน ระบบดับเพลิง ระบบความปลอดภัย เทคโนโลยีประหยัดพลังงานภายในอาคาร และ อุปกรณประหยัด
พลังงานภายในอาคาร 
 
503261  ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง              2(0-4-2) 

 (Highway Engineering Testing) 
 พ้ืนความรู : สอบผานหรือศึกษาพรอมรายวิชา 503260 วิศวกรรมการทาง 

ปฏิบัติการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุที่ใชในในการสรางถนนต้ังแตช้ันพื้นทาง
จนถึงช้ันผิวทาง ดินลูกรัง คอนกรีต และยางมะตอย  
 
503271  การจัดการและการบริหารสาธารณภัยเบ้ืองตน             3(3-0-6) 

 (Fundamental of Public Hazard Management) 
สาธารณภัย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฝกปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การเตรียมการจัดต้ังศูนยพักพึงช่ัวคราว และการอพยพ   การฟนฟ ู
 
503272  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม              3(3-0-6) 

 (Environmental management) 
ความเช่ือมโยงระหวางองคประกอบตาง ๆ ของระบบสิ่งแวดลอมในเชิงวิศวกรรม สิ่งแวดลอมและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาพื้นที่ โครงการทางวิศวกรรมตาง ๆ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การ
วิเคราะหความเสี่ยงทางสิ่งแวดลอม และแนวทางการปองกันแกไข การจัดการดานความปลอดภัย นโยบาย
ทางดานสิ่งแวดลอม ระเบียบขอกฎหมายสนธิสัญญาที่เกี่ยวของ โครงสราง และบทบาทขององคกร และสถาบันที่
เกี่ยวของในงานสิ่งแวดลอม การสํารวจความคิดเห็น    การทําประชาพิจารณ การจัดทํารายงาน เศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอมเบื้องตน 
 
503273  การบริหารจัดการขยะและของเสีย              3(3-0-6) 

 (Solid Waste and Hazardous Waste Management) 
ลักษณะทางกายภาพและเคมีของขยะ ของเสียอันตราย ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และกาซ ระบบเก็บและขน
ถาย การจดัการเบื้องตน วิธีการและกระบวนการกําจัด วิธีทางธรรมชาติ การฝงกลบ การเผา การหมัก การลด
ปริมาตร และการคัดแยกองคประกอบของขยะ การนํามาใชใหม หลักเกณฑขอกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวของ 
 
503312  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร               1(0-3-2) 

 (Soil Mechanics Laboratory) 
 พ้ืนความรู : เคยศึกษาหรือศึกษาพรอมกับรายวิชา 503311 
 ปฐพีกลศาสตร 

การทดสอบในสนามและหองปฏิบัติการเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของดิน ไดแก การเจาะ
สํารวจ การวิเคราะหขนาดเม็ดดิน ความหนาแนนของดิน ความช้ืนของดิน ขีดจํากัดของอัตเตอรเบิรก ความ



 

 

ถวงจําเพาะของเม็ดดิน ความซึมไดของนํ้าผานดิน กําลังตานทานแรงเฉือน การยุบอัดตัว ความแนนของดิน คาซี
บีอาร และความหนาแนนของดินในสนาม 
 
503313  วิศวกรรมฐานราก              3(3-0-6) 

 (Foundation Engineering) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 503311 ปฐพีกลศาสตร 

วิธีการสํารวจช้ันดิน การออกแบบฐานรากต้ืน การออกแบบฐานรากเสาเข็ม การทดสอบความสมบูรณและ
ความสามารถในการรับนํ้าหนักของเสาเข็ม เสถียรภาพของความลาด แรงดันทางดานขาง การออกแบบ
โครงสรางกันดิน 
 
503330  การสํารวจเสนทาง              3(2-3-4) 

 (Route Surveying) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 503230 วิศวกรรมสํารวจ 

เทคนิคในการสํารวจแนวเสนทาง หลักการออกแบบเสนทาง และความปลอดภัยของทางโคง การออกแบบโคง
ทางราบ โคงวงกลม โคงผสม และโคงยอน โคงกนหอย โคงด่ิง การคํานวณ งานดิน กราฟมวลดิน การวางผังแนว
เสนทาง การกําหนดหมุด การสํารวจเสนทางเพื่อการกอสราง 
 
503331  การกอสรางทางระบบราง              3(3-0-6) 

 (Railway Track Construction) 
องคประกอบทางรถไฟ แนวเสนทางรถไฟ การกอสรางทางรางรางไม รางโลหะ การกอสรางฐานรากระบบราง 
หมอนรองรางรถไฟ ความสัมพันธของลอและราง และระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ 
 
503332  โครงสรางพ้ืนฐานของระบบราง              3(3-0-6) 

 (Railway Infrastructure) 
ภาพรวมดานโครงสรางระบบราง การออกแบบแนวเสนทาง การออกแบบทางถาวร การออกแบบทางว่ิงรถไฟ
ยกระดับ การออกแบบอุโมงครถไฟใตดิน และทางลอด การจัดวางตําแหนงสถานี การออกแบบสถานีรถไฟ การ
ออกแบบระบบรางรถไฟ การออกแบบศูนยซอมบํารุง การออกแบบลานจอดรถไฟ การออกแบบอาคารจอดแลว
จร 
 
503340  เทคโนโลยีการออกแบบระบบสามมิติ              3(2-3-4) 

 (Building information modeling for construction) 
การศึกษาข้ันตอนวิธีการสรางวัตถุ และแกไขขอมูลสามมิติงานสามมิติตางๆ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
สามมิติ เพื่อใหสามารถสรางงานทางวิศวกรรมการกอสราง และฝกฝนทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปสามมิติได 
 
 
 
 
 
 



 

 

503350  ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม              3(3-0-6) 
 (Engineering Geology) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 503311 ปฐพีกลศาสตร 

ความรูพื้นฐานทางธรณีวิทยา ธรณีกายภาพ แร หิน ดิน และธรณีวิทยาของประเทศไทย หลักการของกลศาสตร
หินเบื้องตน การตรวจสอบบริเวณพื้นที่กอสราง ธรณีวิทยาของแหลง วัสดุกอสราง ความรูเบื้องตนในการขุดเจาะ
บนพื้นผิวและใตดิน และการนําความรูทางธรณีวิทยามาประยุกตในงานวิศวกรรม 
 
503360  การออกแบบโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก             3(3-0-6) 

 (Reinforced Concrete Design) 
 พ้ืนความรู : เคยศึกษารายวิชา 503310  ทฤษฎีโครงสราง 

หลักการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กดวยวิธีหนวยแรงใชงาน การคํานวณออกแบบองคอาคารตาง ๆ ของระบบ
โครงสราง ไดแก พื้น คาน เสา บันได และฐานราก 
 
503361  การออกแบบโครงสรางเหล็ก              3(3-0-6) 

 (Structcral Steel Design) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 503112 กลศาสตรวัสดุ 

ประเภทและคุณสมบัติทางกลของเหล็กรูปพรรณ การคํานวณออกแบบองคอาคารของโครงสรางเหล็กเพื่อรับแรง
ประเภทตางๆ องคอาคารรับแรงดึง องคอาคารรับแรงอัด องคอาคารรับแรงดัด โครงขอหมุน และการออกแบบ
จุดตอสําหรับองคอาคารเหล็ก 
 
503362  การออกแบบระบบสุขาภิบาล               3(3-0-6) 

 (Sanitary Design) 
วัสดุและอุปกรณงานระบบสุขาภิบาล  แนวคิดและหลักการออกแบบการเดินทอระบบสุขาภิบาล ระบบการจาย
นํ้าในระบบสุขาภิบาล การคํานวณปริมาณการใชนํ้าในอาคาร การคํานวณออกแบบทอในระบบสุขาภิบาล การใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในงานระบบสุขาภิบาล เทคนิคและการทํางานในระบบสุขาภิบาล 
 
503372  การประมาณราคางานกอสราง             3(2-3-4) 

 (Cost Estimation of Construction) 
การปฏิบัติอานแบบรูปและรายการประกอบแบบ การจัดแบงหัวขอหมวดงานกอสราง การประมาณราคางานดิน 
งานเสาเข็ม งานคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานเหล็กโรงสรางรูปพรรณ งานไมแบบและไมโครงสราง งาน
สถาปตยกรรม การประมาณราคางานทาง และการประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล ไฟฟา และเครื่องกล 
 
503373  การจัดการเครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานโยธา  3(3-0-6) 

 (Equipment and Machinery Management in Civil) 
ประเภท ลักษณะการทํางาน ความสามารถในการทํางานของเครื่องมือกล เครื่องมือไฟฟา เครื่องทุนแรง อุปกรณ
และเครื่องจักรกลงานกอสราง  การเลือกใชอุปกรณและเครื่องจักรกลใหเหมาะสมกับงานกอสราง การบํารุงรักษา 
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลและอุปกรณในงานกอสราง เทคโนโลยีสมัยใหมเกี่ยวกับ
เครื่องจักรกลงานกอสราง และการจัดการบริหารเครื่องจักรกลงานกอสราง 
 



 

 

503374  วิศวกรรมขนสง              3(3-0-6) 
 (Transportation Engineering) 

องคประกอบของระบบการขนสง การขนสงรูปแบบตาง ๆ วิศวกรรมจราจร การวิเคราะหและออกแบบดาน
จราจร การวางแผนการขนสง หลักเศรษฐศาสตรวิศวกรรมขนสง ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม การศึกษาผลกระทบ
ทางการจราจรและสถานที่จอดรถ การประเมินโครงการ และความปลอดภัยทางถนน 
 
503440  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในงานวิศวกรรม             3(2-3-4) 

 (Geographic Information System for Engineering) 
 พ้ืนความรู : เคยศึกษารายวิชา 503230 วิศวกรรมสํารวจ 

พื้นฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  โครงสรางของซอฟแวรทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสืบคนขอมูล
จากแผนที่ การเลือกฟเจอร เทคนิคพื้นฐานสําหรับการสรางแผนที่ องคประกอบของแผนที่ ประเภทของแผนที่ 
รวมทั้งการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในงานกอสรางและดานขนสง 
 
503460  การออกแบบผิวทาง              3(3-0-6) 
 (Pavement Design) 
การจําแนกประเภทของวัสดุสําหรับผิวถนน การวิเคราะหโครงสรางผิวถนน หนวยแรงในผิวจราจร การพิจารณา
เกี่ยวกับยวดยานและการจราจร คุณสมบัติและการทดสอบสวนประกอบของผิวจราจร การออกแบบผิวจราจร
แบบลาดยางและคอนกรีต  ลักษณะความเสียหายของพื้นทาง และการบํารุงรักษาพื้นทาง 
 
503461   การออกแบบอาคาร                 3(2-2-5)     
 (Building Design)     
 พ้ืนความรู :  สอบผานรายวิชา 503360 การออกแบบโครงสราง 
       คอนกรีตเสริมเหล็กและ 503361 การออกแบบ 
       โครงสรางเหลก็  
หลักการออกแบบอาคารโดยคํานึงถึงความถูกตองตามหลักสถาปตยกรรม เทศบัญญัติ การคํานวณออกแบบ
โครงสรางอาคารโดยใชวัสดุกอสรางประเภทตางๆ การเขียนแบบรูปรายการ รายละเอียดการกอสรางอาคาร 
 
503470  การบริหารโครงการกอสราง             3(3-0-6) 

 (Construction Engineering Project Management) 
หลักการบริหารจัดการที่ทันสมัย การบริหารโครงการ การวางแผนงาน การเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการ
ทํางานการสรางมนุษยสัมพันธ หลักจิตวิทยา การเขียนรายงานการประชุม การจัดการทางดานการเงิน การบัญชี 
การตลาด การควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ สภาพแวดลอมในการทํางาน หลักเศรษฐศาสตรวิศวกรรม และหลัก
คุณธรรมในการทํางาน 
 
 
 
 
 
 



 

 

503471  การควบคุมและการตรวจงานกอสราง 3(2-2-5) 
 (Control and Inspection of Construction) 
 พ้ืนความรู : สอบผานรายวิชา 503130 เทคโนโลยีงานกอสราง 
      และ 503131 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานกอสราง 

บทบาท หนาที่ และแนวปฏิบัติของผูคุมงานและผูตรวจงานกอสราง กฎหมายและระเบียบพัสดุที่เกี่ยวของกับ
งานกอสราง ข้ันตอนการตรวจสอบงานกอสรางของผูคุมงาน การจดบันทึกรายงานการกอสราง การดําเนินการ
ดานเอกสารประกอบสัญญา การตรวจและการสงมอบงาน 
 

 4. กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ 
รหัสวิชา          ชื่อและคําอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
503390  เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมการกอสราง   1(0-45-0) 

 (Preparation for Experience in Construction Engineering) 
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมของผูเรียนกอนออกฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมการกอสราง หรือสห
กิจศึกษา ในดานการรับรู ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผูเรียนใหมีความรู ทักษะ เจต
คติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยศึกษา สังเกต หรือมีสวนรวมในการฝกปฏิบัติงานเกี่ยวกบั
งานในวิชาชีพ และเตรียมทักษะทางดานการสื่อสาร จากคณะกรรมการของสาขาวิชาและวิทยากรภายนอก 

 
503490  ฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมการกอสราง 5(0-450-0) 

 (Field Experiences in Construction Engineering) 
 พ้ืนความรู: สอบผานรายวิชา 503390 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ      

     วิศวกรรมการกอสราง 
ฝกปฏิบัติงานดานวิชาชีพวิศวกรรมการกอสรางในหนวยงานของภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยบูรณาการความรูที่
ไดจากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไมนอยกวา 450 ช่ัวโมง โดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของสาขาวิชาและคณะวิชา โดยจัดใหมีการปฐมนิเทศ เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดของ
การฝกประสบการณวิชาชีพกอสราง การติดตามการฝกประสบการณของนักศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย
โดยอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศและการปจฉิมนิเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรุการฝกประสบการณ การ
รายงานเทคนิค วัฒนธรรมองคกร เพื่อสรุปผลการฝกประสบการณหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการฝกประสบการณ
วิชาชีพ 

 
503491  สหกิจศึกษา   6(0-640-0) 

 (Co-operative Education) 
การปฏิบัติงานดานวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหนวยงานของภาครัฐหรือเอกชน โดยบูรณาการความรูที่ได
จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหน่ึงเปนพนักงานขององคกร 
จัดทําโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการนําเสนอโครงการตาม
คําแนะนําของพนักงานที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ เพื่อใหเกิดทักษะ องคความรูในวิชาชีพ มี
คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมตอ การปฏิบัติงาน เพื่อใหมีคุณสมบัติตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงานที่พรอมจะทํางานไดทันทีเมื่อสําเร็จการศึกษา 
 
 



 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสร ีเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว 
และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
 
14. การฝกประสบการณวิชาชีพภาคสนาม การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา 
 จากความตองการที่บัณฑติควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการปฏิบัติทํางานจริงดังน้ันหลักสูตร
จึงไดกําหนดรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีกอสรางหรือระบบปฏิบัติการแบบสหกิจศึกษาเพื่อให
นักศึกษาไดออกฝกประสบการณจริงภายใตการดูแลของอาจารยนิเทศเปนไปตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
 14.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
  1) มีทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
  2) สามารถประยุกตใชความรูในสาขาเทคโนโลยีกอสรางปฏิบัติงานในสายวิชาชีพได 
  3) สามารถความเขาใจในหลักการทฤษฎีมากย่ิงข้ึน 
  4) สามารถบูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและ
คํานึงถึงสภาพแวดลอมไดอยางเหมาะสม 
  5) สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีมีมนุษยสัมพันธที่ดีระเบียบวินัยตรงเวลาเขาใจวัฒนธรรมและ
สามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได 
  6) มีความกลาแสดงออกและเสนอความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานวิชาชีพได 
 14.2 ชวงเวลาท่ีจัดฝกประสบการณวิชาชีพ 
  ภาคการศึกษาที ่2 ช้ันปที ่4 
 14.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาที ่2 ช้ันปที่ 4 
 
     14.4 การบริหารการฝกประสบการณวิชาชพีเทคโนโลยีกอสราง 

ในการฝกประสบการณวิชาชีพกอสรางของนักศึกษาจะมีผูเกี่ยวของหลายคน มีทั้งฝายสถาบันการศึกษา 
และฝายหนวยงานโดยแตละบุคคลแตละฝายมีบทบาทหนาที่ของตนทั้งน้ี เพื่อใหนักศึกษาไดรับประโยชนในการ
ฝกงานมากที่สุด บุคคลที่เกี่ยวของที่นักศึกษาจะตองสัมพันธ มีดังตอไปน้ี 

14.4.1 ฝายสถาบันการศึกษา ไดแก 
1) คณบดี เปนผูอํานวยการใหการฝกประสบการณวิชาชีพเปนไปดวยความเรียบรอยเปนผู

แกปญหาสุดทายหากมีข้ึน 
2) คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีกอสราง คือ คณะกรรมการที่คณะจัดต้ังข้ึนในการ

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

14.4.2 ฝายหนวยงาน ไดแก 
1) ผูบริหารของหนวยงาน คือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานที่นักศึกษาไปฝกงานเปน

ผูอํานวยการความสะดวกในการฝกงาน และเปนผูแกปญหาสุดทายหากจะมีข้ึน 



 

 

2) หัวหนาแผนกของหนวยงาน คือหัวหนาหนวยงานเฉพาะแผนกที่นักศึกษาไปฝกงาน 
นักศึกษาจะอยูภายใตการควบคุมดูแลของบุคคลผูน้ีตลอดระยะที่ไปฝกงาน 

3) ผูนิเทศประจําหนวยงาน คือบุคคลที่หนวยงานมอบหมายใหเปนผูนิเทศ ใหคําแนะนําให
ความชวยเหลือ ใหคําปรึกษาแกนักศึกษาแตละคนอยางใกลชิด นักศึกษาจะเกี่ยวของกับบุคคลผูน้ีมากที่สุด 

4) เจาหนาที่อื่น ๆ ของหนวยงาน คือบุคคลที่ปฏิบัติงานในหนาที่ตาง ๆ ตามแผนกของ
หนวยงานซึ่งนักศึกษาจะตองปฏิบัติงานรวมกับเจาหนาที่เหลาน้ี 

14.5 ลักษณะของแหลงฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีกอสราง 
             พิจารณาลักษณะทั่วไปของหนวยงานดังน้ี 

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

เปนการเหมาะสมที่สุด 
7) เปนหนวยงานที่ประกอบการโดยเปดเผย และถูกตองตามกฎหมาย 

14.6 ระยะเวลาการฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีกอสราง 
ระยะเวลาพิจารณาจากหลักสูตร จะฝกเปนระยะเวลาไมนอยกวา 10 สปัดาหหรือ 450 ช่ัวโมงข้ึนไป 

14.7 การะบวนการฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีกอสราง 
14.7.1 การพิจารณาแหลงฝกงาน 

เปนหนาที่ของนักศึกษาที่จะหาเอง เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของนักศึกษาแตละคน อยางไรก็
ตามถานักศึกษาไมสามารถหาไดคณะกรรมการโปรแกรมวิชากอสรางก็จะใหความชวยเหลือ ในการหาแหลงฝก
ประสบการณวิชาชีพงานกอสรางจะดําเนินการใหดังน้ี 

1) พิจารณาสถานที่ฝกงานดวยตนเอง โดยพิจารณาหนวยงานที่จะเอื้อประโยชนสูงสุดในการ
ฝกงานขอนักศึกษา 

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

วิชาฯ  รับทราบ  
5) คณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ รวบรวมรายช่ือนักศึกษาและสถานที่ฝกงาน และดําเนินการ

ตามข้ันตอนเพื่อสงตัวนักศึกษาไปฝกงานอยางเปนทางการ 
14.7.2 การปฐมนิเทศ 

            กอนที่นักศึกษาจะออกไปฝกประสบการณวิชาชีพตามหนวยงานตางๆ มีความจําเปนตอง
จัดการปฐมนิเทศ ซึ่งอาจจะจัดกอนประมาณ 1 สัปดาห ใชเวลา 1-3 ตามความจําเปนหรือตามความเหมาะสม 
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง จะจัดหัวขอตามความเหมาะสมโดยทั่วไป 

14.7.3 การปจฉิมนิเทศ 
           เมื่อนักศึกษากลับจากการฝกประสบการณวิชาชีพกอสรางแลว จะตองจัดใหมีการปจฉิมนิเทศ 
โดยคณะกรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกอสราง 
 



 

 

14.8 การประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีกอสราง 
14.8.1 ผูประเมินผล 

1) ฝายสถาบัน ไดแก อาจารยนิเทศ คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
2) ฝายหนวยงาน ไดแก หัวหนาหนวยงาน หรือผูที่หัวหนวยงานมอบหมาย 

14.8.2 การประเมินผล พิจารณาจากกิจกรรม ตอไปน้ี 
1) เวลาการฝกงาน ตองครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร 
2) ผลการปฏิบัติงาน 
3) ความประพฤติในระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
4) การมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 
5) รายงาน หรือภาคนิพนธ 

15. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรือวิจัย 
 15.1 คําอธิบายโดยยอ 
 ปริญญานิพนธตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับดานเทคโนโลยีกอสรางกําหนดใหปฏิบัติงานเปนรายบุคคล
หรือรายกลุมภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําวิชาโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยี
กอสรางนักศึกษาจะตองเสนอหัวขอปริญญานิพนธแลวจึงคนควารวบรวมเรียบเรียงขอมูลเปนเคาโครงปริญญา
นิพนธตอภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําวิชาเตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยี
กอสรางเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการสอบเคาโครงปริญญานิพนธแลวทําการวิจัยทดลองตามระเบียบวิธีวิจัยและ
วิเคราะหผลสรุปผลแลวจัดทํารูปเลมปริญญานิพนธและนําเสนอผลงานศึกษาวิจัยปริญญานิพนธตอ
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ 
 15.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 1) นักศึกษาสามารถบูรณาการความทางสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสรางกับการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา
ได 
 2) นักศึกษาสามารถเรียบเรียงผลงานวิจัยเปนรายงานปริญญานิพนธและนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อ 
เผยแพรผลงานได 
 3) นักศึกษาสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลและนําเสนอผลงานไดอยางม ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 15.3 ชวงเวลา 
 ภาคการศึกษาที ่2 ช้ันปที่ 3 และภาคการศึกษาที ่1 ช้ันปที่ 4 
 15.4 จํานวนหนวยกิต 
  503483 เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 1(0-2-1) 
  503484 โครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง 3(0-2-135) 
 15.5 การเตรียมการ 
  1) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสรางเพื่อการเรียนรู
ระเบียบวิธีการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตรและหลักการวิจัยและนักศึกษาสามารถเสนอปญหาเพื่อเสนอ
หัวขอปริญญานิพนธได 
  2 ) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสรางซึ่ง
กําหนดช่ัวโมงการใหคําปรึกษาจัดทําบันทึกการใหคําปรึกษาและมีตัวอยางโครงงานใหศึกษาเพื่อใหนักศึกษา
สามารถเขียนรวบรวมออกแบบการวิจัยแลวจัดทําเคาโครงปริญญานิพนธตามคูมือจัดทําปริญญานิพนธแลวขอ



 

 

สอบเคาโครงปริญญานิพนธไดโดยที่อาจารยภายในโปรแกรมวิชาแนะแนวทางหัวขอที่นาสนใจหรือประเด็นหัวขอ
ในการศึกษาคนควาใหกับนักศึกษาสําหรับเสนอหัวขอปริญญานิพนธและเสนอแตงต้ังอาจารยที่ปรึกษา 
  3) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีกอสรางซึ่งกําหนดให
นักศึกษาไดทําการวิจัยทดสอบตามกระบวนการที่ไดวางแผนไวและรวบรวมโดยมีการกําหนดช่ัวโมงเพื่อการ
ติดตามความกาวหนาของนักศึกษาและบันทึกการใหคําปรึกษาจนนักศึกษาสามารถจัดทําเลมปริญญานิพนธเพื่อ
ขอสอบปริญญานิพนธได 
 15.6 กระบวนการประเมินผล 
  1) ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงานพิเศษปริญญานิพนธที่บันทึกในสมุดให
คําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา 
  2) ประเมินผลจากปริญญานิพนธช้ินงาน (ถาม)ี บทความหรือโปสเตอร 
  3) ประเมินผลงานโดยการจัดสอบการนําเสนอผานคณะกรรมการสอบ 
16. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เปนกิจกรรมที่โปรแกรมวิชาจัดข้ึนพิเศษนอกเวลาเรียนสําหรับนักศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรูและทักษะใหกับ
นักศึกษาในดานตางๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรไดแก 

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

17. แนวทางการศึกษาตอ 
 แนวทางการศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของการกอสราง โยธา ทั้งในและตางประเทศ เชน วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือ การจัดการและการ
บริหารงานกอสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18. คณาจารยของสาขาวิชาวิศวกรรมการกอสราง 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันท่ีจบการศึกษา 

1 อาจารยสถิตยพงษ วงศสงา 
-วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

-วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 ดร. ดวงธิดา โคตรโยธา 

-วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) -สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

- วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสราง) -มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- Ph.D.(Civil Engineering) -University of Western Sydney 

3 ดร.อาภา  สธนเสาวภาคย 

-วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยขอนแกน 

-วศ.ม.( วิศวกรรมโครงสราง)  -มหาวิทยาลัยขอนแกน 

-ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยขอนแกน 

4 อาจารยรัฐพลเข็มทอง 
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) -สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

-วศ.ม.(วิศวกรรมธรณี) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

5 อาจารยสุภาวดี เสริมรัมย 
-วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)  -มหาวิทยาลัยขอนแกน 

-M.Sc. ( Structural 
Engineering)                   

-University of Newcastle upon 
Tyne United Kingdom 

6 ดร. ดวงดาว  วัฒนากลาง 

-วศ.บ. (วิศวกรรมขนสง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

-วศ.ม.(วิศวกรรมขนสง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

-วศ.ด.(วิศวกรรมขนสง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

7 ดร. อรอนงค แสงผอง 

-วศ.บ. (วิศวกรรมขนสง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

-วศ.ม.(วิศวกรรมขนสง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

-วศ.ด.(วิศวกรรมขนสง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

8 อาจารยวิชยา ริงคะนานนท 
-วศ.บ. (วิศวกรรมขนสง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

-วศ.ม.(วิศวกรรมขนสง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

9 อาจารยจักรกฤษณ สุทธานุรักษ 
-วศ.บ. (วิศวกรรมขนสง) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

-M.S.E. Civil Engineering 
- University of Nevada, Las 
Vegas, USA 

10 ดร. เมธาวี  ศรีวัฒนพงษ  โพธิสาร -วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
    -วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
    Dr.-Ing. (Civil Engineering) University of Kassel, Germany  

 
 
 
 
 



 

 

ภาพและการติดตอคณาจารยประจํา 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

อาจารยสถิตยพงษ วงศสงา 

มือถือ 080-0122284 

email: w_sathitphong@hotmail.com 

ดร. ดวงธิดา โคตรโยธา     

มือถือ 088-7060598 

email:duang_k@yahoo.com 

ดร.อาภา  สธนเสาวภาคย 

มือถือ 089-6286181  

email:apha_yao@yahoo.com          

อาจารยรัฐพล  เข็มทอง 

มือถือ 081-266-8282 

email: rutthapol@hotmail.com 

 อาจารยสุภาวดี   เสริมรัมย 

มือถือ 081-5471008 

email:pasunan24@gmail.com 

 

ดร. ดวงดาว วัฒนากลาง 

มือถือ 087-2495426 

email:D5440320@g.sut.ac.th 

ดร.อรอนงค  แสงผอง 

มือถือ 098-1023742 

email:onanong.s46@gmail.com 

อาจารยจักรกฤษณ สุทธานุรักษ 

มือถือ 081-8733315 

email:doraemonz@gmail.com 

อาจารยวิชยา ริงคะนานนท 

มือถือ 087-7781219 

email: vampeay@hotmail.com 

ดร.เมธาวี ศรีวัฒนพงศ  โพธิสาร 

มือถือ 081-6699945 



 

 

19. บันทึกประวัตินักศึกษา 
 
ช่ือ………………………………………………….นามสกุล……………………………………………………………………….…..…. 
วัน/เดือน/ปเกิด ……………………………………………………หมูโลหิต………………………………………….…..………… 
ที่อยูตามทะเบียนบาน บานเลขที่ ……………………..ถนน…….……………………ตําบล…………….…………………… 
อําเภอ………………………………….. จังหวัด…………………………….. รหัสไปรษณีย…………………..…………….….. 
เบอรติดตอ ……………………………….…..………….…..E-mail …………………………….…………….…..……..……….. 
ขณะศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อาศัยอยูกับ ………………….…..…………….…..………….…..… 
หอพัก/บานพัก เลขที่ ……………………..ถนน…….……………………ตําบล……………..………………………………… 
อําเภอ………………………………….. จังหวัด…………………………….. รหัสไปรษณีย…………………..…………….….. 
โรคประจําตัว ……………………………….…..………….…..……………………………….…..…………….…..………….…..… 
ความสามารถพิเศษ ……………………………….…..………….…..……………………………….………….…...…………….…. 
เบอรโทร ผูปกครอง  สามารถติดตอ………………………………………………………………………………………………. 
กรณีฉุกเฉิน สามารถติดตอ....................................................................................................................... 
เบอรติดตอ ................................................ ความสัมพันธกับนักศึกษา.................................................... 



 

 

บันทึกการพบอาจารยท่ีปรึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 
 
วัน/เดือน/ป บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 

อาจารยท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



 

 

 บันทึกการเขารวมกิจกรรม 
ภาคการศึกษาท่ี ........................... ปการศึกษา................................. 

วัน/เดือน/ป โครงการ / กิจกรรม หนวยงานท่ีจัด ลายมือชื่อรับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

 

กระดาษบันทึกขอความ 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 


