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วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)                                                        นักศึกษาภาคปกติ(4 ปี) 
สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง                                                        ระดับปริญญาตรี 

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

  (วิศวกรรมการก่อสร้าง) 
   ชื่อย่อ   วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้าง) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม   Bachelor of Engineering (Construction Engineering) 
   ชื่อย่อ   B. Eng. (Construction Engineering) 
 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

4. ปรัชญา 
    “ผลิตวิศวกรที่มีทักษะวิชาการและวิชาชีพในงานวิศวกรรมการก่อสร้างและบริหารงานก่อสร้างให้มี
ประสิทธิภาพ” 
 
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ดังนี้ 
      1) มีความรู้และทักษะวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง และสามารถบูรณาการความรู้ เพ่ือบริหาร
จัดการงานวิศวกรรมการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโยธาในการบริหารจัดการงานก่อสร้างที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยเน้น
เทคโนโลยีการก่อสร้างสีเขียว 
      3) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและใช้ทักษะ
เพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 
6. อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
   บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานต่างๆ ได้ดังนี้ 
      1) อาชีพในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เช่น วิศวกรโครงการก่อสร้าง ผู้ช่วยวิศวกรโครงการก่อสร้าง 
ช่างเขียนแบบ ช่างส ารวจ ช่างรังวัด ผู้ประมาณการ ผู้คุมงานก่อสร้าง และนักวิชาการการศึกษาประจ า
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น 



 

 

      2) อาชีพในหน่วยงานภาคเอกชน เช่น วิศวกรโครงการก่อสร้าง ผู้ช่วยวิศวกรโครงการก่อสร้าง วิศวกรฝ่าย
ขาย วิศวกรประจ าห้องปฏิบัติการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ผู้จัดการโครงการก่ อสร้าง และผู้บริหารโครงการ
ก่อสร้าง เป็นต้น 
      3) อาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบกิจการวัสดุก่อสร้าง ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง งานเขียนแบบทาง
วิศวกรรม และผู้ประมาณราคางานก่อสร้าง เป็นต้น 
 
7.  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
     ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ ได้แก่  

- ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต ่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 
- ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต ่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 

      การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 
8. ระยะเวลาในการศึกษา 

ใช้ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรและส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 
9. การลงทะเบียนเรียน 
    จ านวนหน่วยกิตการลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต  ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาค
การศึกษาฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนภาคการศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี
ก่อสร้าง ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 
10. การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 

1) นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาและผ่านการประเมินในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร 
2) นักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
3) ผ่านเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4) มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

       5)  การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 
11. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 
     หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง  ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาไม่
เกิน 8 ปี 
 11.1) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการก่อสร้าง)  
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต   
 11.2) โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการก่อสร้าง)   

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  132 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษา      9-14  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   11-16  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   5-10  หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์     18   หน่วยกิต 



 

 

            - กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์    43   หน่วยกิต 
            - กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์      29   หน่วยกิต 
           - กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   6 หน่วยกิต 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต
   11.3 รายวิชาในหลักสูตร   

1) ความหมายของเลขประจ าวิชา 
                  -  หมวดวิชาเฉพาะ 
เลขประจ าวิชาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง ประกอบด้วยเลข 6 หลัก  
มีความหมายดังนี้ 

 ล าดับเลขต าแหน่งที่ 1-3  ของสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง คือ 503 
 ล าดับเลขต าแหน่งที่ 4 หมายถึง ชั้นปีหรือความยาก 

เลข 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 1 
เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 2 
เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 3 
เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 หรือความยากของวิชาล าดับที่ 4 

ล าดับเลขต าแหน่งที่ 5    หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชา 
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชากลศาสตร์ 
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเขียนแบบ 
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคนิคก่อสร้าง 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และภาษา 
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาวัสดุ 
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาออกแบบ 
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาจัดการงานก่อสร้างและจริยธรรมวิชาชีพ 
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัยและค้นคว้า 
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ล าดับเลขต าแหน่งที่ 6    หมายถึง ล าดับของวิชาในกลุ่มย่อย 
หมายเหตุ ส าหรับบางหลักสูตรอาจไม่มีกลุ่มย่อยของสาขาวิชา ดังนั้น  
            “ล าดับเลขต าแหน่งที่ 5-6 หมายถึง ล าดับของวิชา” 

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
 หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง มีรายวิชาตาม

โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา รวมไม่น้อยกว่า 3 0 หน่วยกิต ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาภาษา    
1.1 บังคับ   เรียน   9   หน่วยกิต 

061101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) หน่วยกิต 
061102   ภาษาอังกฤษ1     2(1-2-3) หน่วยกิต 
061103   ภาษาอังกฤษ2     2(1-2-3) หน่วยกิต 
061104   ภาษาอังกฤษ3     2(1-2-3) หน่วยกิต 
      



 

 

     1.2 เลือก  เรียน      0 – 5   หน่วยกิต 
061105   ภาษาไทยเพ่ืองานอาชีพ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061106   ความงดงามทางภาษาไทย 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061107   ภาษาอังกฤษ4 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061108   ภาษาจีนกลางพ้ืนฐาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061109   ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061110   ภาษาเขมรพ้ืนฐาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061111   ภาษาฮินดีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061112   ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061113   ภาษาลาวพ้ืนฐาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061114   ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061115   ภาษาเวียดนามพื้นฐาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061116   ภาษาเกาหลีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) หน่วยกิต 
                             2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
       2.1 บังคับ เรียน   9   หน่วยกิต 
061201   ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061202   ความเป็นไทย 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061203   อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061204   การคิดเพ่ือการด าเนินชีวิต 2(1-2-3) หน่วยกิต 
       2.2 บังคับเลือก  เรียน   2   หน่วยกิต 
061205   การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061206    เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061207   การจัดการตนเองเพ่ือการพัฒนางาน 2(1-2-3) หน่วยกิต 
       2.3 เลือก เรียน     0 – 5   หน่วยกิต 
061208   จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061209   มนุษย์กับสุนทรียภาพ 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061210   การใช้เหตุผลในสังคม 2(2-0-4) หน่วยกิต 
061211   ความรู้เกี่ยวกับระบบโลกสังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061212   มนุษย์กับอารยธรรม 2(2-0-4) หน่วยกิต 
061213   กฎหมายในการด ารงชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061214   แหล่งและวิธีการเรียนรู้ดวยตนเอง 2(2-0-4) หน่วยกิต 
    3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       3.1 บังคับ เรียน   3  หน่วยกิต 
061301   คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061302   วิทยาศาสตร์การกฬีาเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) หน่วยกิต 
       3.2 บังคับเลือก เรียน   2  หน่วยกิต 
061303   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจัดการสารสนเทศออนไลน์ 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061304   เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและสื่อประสม 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061305   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับส านักงานอัตโนมัติ 2(1-2-3) หน่วยกิต 



 

 

       3.3 เลือก เรียน   0 – 5   หน่วยกิต 
061307   สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือความยั่งยืนแห่งชีวิต 3(3-0-6) หน่วยกิต 
061308   อาหารเพื่อชีวิต 2(1-2-3) หน่วยกิต 
061309   เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 2(1-2-3) หน่วยกิต 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
   โครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการก่อสร้าง) 
     เรียนไม่น้อยกว่า  96  หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์  18   หน่วยกิต 

503110 คณิตศาสตร์วิศวกรรม  3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503111 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม  3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503112 กลศาสตร์วัสดุ  3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503120  เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4)  หน่วยกิต 
503140 ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม 3(3-0-6)  หน่วยกิต
503150 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6)  หน่วยกิต 

2. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 43   หน่วยกิต 
503130  เทคโนโลยีงานก่อสร้าง 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503141  การใช้โปรแกรมสเปรดชีตในงานวิศวกรรม 3(2-3-4)  หน่วยกิต
503210 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6)  หน่วยกิต
503220  การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)  หน่วยกิต
503230 วิศวกรรมส ารวจ 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503250  เทคโนโลยีคอนกรีต 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503260  วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503270  จรรยาบรรณและกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503310  ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503311  ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503370  การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 3(3-0-6)  หน่วยกิต
503371  การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503380  ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4)  หน่วยกิต 
503381  เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 2(0-4-2)  หน่วยกิต 
503480  โครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 3(0-9-0)  หน่วยกิต 

3.  กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 29    หน่วยกิต 
503131  ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานก่อสร้าง 1(0-3-2)  หน่วยกิต 
503151 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 1(0-3-2)  หน่วยกิต 
503221  การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)  หน่วยกิต 
503231  ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ 2(0-4-2)  หน่วยกิต 
503232 การส ารวจภาคสนาม 1(0-80-0)  หน่วยกิต 
503233 นวัตกรรมการก่อสร้าง 3(3-0-6)   หน่วยกิต 
503251  ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต 1(0-3-2)  หน่วยกิต 
503252  อุปกรณ์งานระบบอาคาร  3(3-0-6)   หน่วยกิต 



 

 

503261 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 2(0-4-2)  หน่วยกิต 
503271  การจัดการและการบริหารสาธารณภัยเบื้องต้น 3(3-0-6)  หน่วยกิต
503272  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)  หน่วยกิต
503273  การบริหารจัดการขยะและของเสีย 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503312  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-2)  หน่วยกิต 
503313  วิศวกรรมฐานราก 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503330  การส ารวจเส้นทาง 3(2-3-4)  หน่วยกิต 
503331 การก่อสร้างทางระบบราง 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503332 โครงสร้างพื้นฐานของระบบราง 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503340  เทคโนโลยีการออกแบบระบบสามมิติ 3(2-3-4)  หน่วยกิต
503350  ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม 3(3-0-6)  หน่วยกิต
503360  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503361  การออกแบบโครงสร้างเหล็ก 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503362  การออกแบบระบบสุขาภิบาล 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503372  การประมาณราคางานก่อสร้าง 3(2-3-4)  หน่วยกิต 
503373  การจัดการเครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานโยธา 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503374  วิศวกรรมขนส่ง 3(3-0-6)  หน่วยกิต 
503440  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม 3(2-3-4)  หน่วยกิต 
503460  การออกแบบผิวทาง 3(3-0-6)  หน่วยกิต
503461 การออกแบบอาคาร  3(2-2-5)   หน่วยกิต 
503470  การบริหารโครงการก่อสร้าง 3(3-0-6)  หน่วยกิต
503471   การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 3(2-2-5)  หน่วยกิต 

4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6  หน่วยกิต 
503390  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง   1(0-45-0)  หน่วยกิต 
503490  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง           5(0-450-0)  หน่วยกิต 
503491  สหกิจศึกษา              6(0-640-0)  หน่วยกิต 
 

 ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 12. แผนการเรียนแต่ละภาคการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการก่อสร้าง) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไปวิชาที่ 1 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไปวิชาที่ 2 2(x-x-x) 
เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรมศาสตร์ 

503110 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
503111 ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 
503120 เขียนแบบวิศวกรรม 3(2-3-4) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

503150 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

503151 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 1(0-3-2) 

รวม 18(x-x–x) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 3(x-x-x) 

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

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรมศาสตร์ 

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

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

503141 การใช้โปรแกรมสเปรดชีตในงาน
วิศวกรรม 

3(2-3-4) 

503130 เทคโนโลยีงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
เฉพาะกลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

503131 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานก่อสร้าง 1(0-3-2) 

รวม 20(x-x–x) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 6 2(x-x-x) 

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

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

503210 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) 
503250 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(3-0-6) 
503220 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย
คอมพิวเตอร์ 1 

3(2-2-5) 

503270 จรรยาบรรณและกฎหมาย
เกี่ยวกับ การก่อสร้าง 

3(3-0-6) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

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

รวม 21(x-x–x) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 9 2(x-x-x) 
เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

503230 วิศวกรรมส ารวจ 3(3-0-6) 
503260 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

503231 ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ 2(0-4-2) 
503261 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 2(0-4-2) 
503221 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย
คอมพิวเตอร์ 2 

3(2-2-5) 

503272 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
เลือกเสรี xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

รวม 21(x–x–x) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 10 2(x-x-x) 

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

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

503310 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 
503311 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
503370 การจัดการความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้าง 

3(3-0-6) 

503380 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 
เฉพาะกลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

503312 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1(0-3-2) 

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

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 13 2(x-x-x) 

xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 14 2(x-x-x) 
เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

503371 การจัดและการบริหารงาน
ก่อสร้าง 

3(3-0-6) 

503381 เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชา
วิศวกรรม เทคโนโลยีโยธา 

2(0-4-2) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

503360 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต  
เสริมเหล็ก 

3(3-0-6) 

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

3(3-0-6) 

ฝึกประสบการณ์ ฯ 503390 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
วิศวกรรมการก่อสร้าง 

1(0-45-0) 

รวม 19(x–x–x) 
 
 
 
 
 



 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ฝึกประสบการณ์ ฯ 503490 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วิศวกรรมการ ก่อสร้าง หรือ 
503491 สหกิจศึกษา 

5(0-450-0) 
 

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

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 15 2(x-x-x) 

xxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 16 2(x-x-x) 
เฉพาะกลุ่มกลุ่มวิชาบังคับ
ทางวิศวกรรมศาสตร์ 

503480 โครงการพิเศษสาขาวิชา
วิศวกรรม  เทคโนโลยีโยธา  

3(0-9-0) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเลือกทาง
วิศวกรรมศาสตร์ 

503471 การควบคุมและการตรวจงาน
ก่อสร้าง 

3(2-2-5) 

รวม 10(x–x–x) 
 
13. ค าอธิบายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
 1. กลุ่มวิชาภาษา 
รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
061101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                     3(3-0-6)  
 (Thai for Communication)    
ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร กระบวนการพัฒนา ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และ
การเขียน การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน การย่อความ การสรุปความ การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงานโดยใช้ สื่อและเทคโนโลยี 
 
061102     ภาษาอังกฤษ 1                       2(1-2-3)  
 (English 1)    
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ในการทักทาย การ
แนะน าตัว  การบรรยายบุคคล  การบรรยายสิ่งของ  การบรรยาย สถานที่ การบรรยายเหตุการณ์ต่าง ๆ การ
ระบุความสนใจและงานอดิเรก และการวางแผนอนาคต 
 
 
 
 



 

 

061103   ภาษาอังกฤษ 2                       2(1-2-3)  
 (English 2)    
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน ชีวิตประจ าวัน ในระดับที่สูงขึ้น การขอ
ข้อมูลและการให้ข้อมูลทั่วไป การให้ข้อเสนอแนะ การแสดงความ คิดเห็น การแสดงความรู้สึก การตีความ การ
สรุปความ การจับใจความส าคัญ 
 
061104   ภาษาอังกฤษ 3                        2(1-2-3)  
 (English 3)    
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการเตรียมข้อมูลเพ่ือใช้ในการสมัคร
งาน การอ่านประกาศรับสมัครงาน การสมัครงาน การสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงาน การเขียนประวัติย่อและ
จดหมายสมัครงาน รวมถึงการสัมภาษณ์งาน 
 
061105   ภาษาไทยเพื่องานอาชีพ                     3(3-0-6)     
 (Thai for Career)  
ทักษะการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารส าหรับงานอาชีพอย่างมีศิลปะ ถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล และโอกาส การ
น าเสนอในเชิงให้ความรู้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การเขียน ประชาสัมพันธ์และโฆษณา การเขียนโครงการ การ
เขียนรายงานส าหรับงานอาชีพ และการเขียนจดหมาย 
 
061106   ความงดงามทางภาษาไทย                     3(3-0-6)  
 (Aesthetics of Thai Language)    
ความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทยในเชิงวรรณศิลป์ การรับรู้ถึงความงดงามทางภาษา การประเมินคุณค่าให้
สอดคล้องกับเนื้อหา และการถ่ายทอดความงดงามทางภาษาในรูปแบบต่าง  
 
061107   ภาษาอังกฤษ 4                        2(1-2-3)  
 (English 4)                                  
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในการท างาน ได้แก่ การทักทาย การต้อนรับ 
การนัดหมาย การถามและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การจดบันทึก การ เขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และการ
น าเสนองาน 
 
061108   ภาษาจีนกลางพื้นฐาน                     3(3-0-6)     
 (Fundamental Chinese)  
ทักษะการฟัง พูด ภาษาจีนกลางเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การอ่านออกเสียง ภาษาจีนกลางตามมาตรฐาน 
ระบบเสียงภาษาจีนกลางเบื้องต้น ทักษะการอ่านอักษรพินอิน หลักการเขียนอักษรจีนเบื้องต้น 
 
061109   ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน                      3(3-0-6)     
 (Fundamental Japanese)  
ค าศัพท์ รูปประโยค ไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาญี่ปุ่นโดยตัวอักษรโรมัน และการ สนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 



 

 

061110   ภาษาเขมรพื้นฐาน                      3(3-0-6)     
 (Fundamental Khmer)  
โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาเขมร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจ าวันที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวกัมพูชา 
 
061111   ภาษาฮินดีพื้นฐาน                      3(3-0-6)     
 (Fundamental Hindi)  
โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาฮินดี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสนทนาในชีวิ ตประจ าวันที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวอินเดีย 
 
061112   ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน                      3(3-0-6)    
 (Fundamental French)  
ตัวอักษรภาษาฝรั่งเศส และไวยากรณ์ ทักษะเบื้องต้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
061113   ภาษาลาวพื้นฐาน                      3(3-0-6)    
 (Fundamental Laos)  
โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาลาว ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจ าวันที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวลาว 
 
061114   ภาษาพม่าพื้นฐาน                      3(3-0-6)    
 (Fundamental Burmese)  
โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาพม่า ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสนทนาในชีวิตประจ าวันที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวพม่า 
 
061115   ภาษาเวียดนามพื้นฐาน                     3(3-0-6)    
 (Fundamental Vietnamese)  
โครงสร้างพ้ืนฐานทางภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ เขียน การสนทนาใน
ชีวิตประจ าวันที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม 
 
061116   ภาษาเกาหลีพื้นฐาน                      3(3-0-6)     
 (Fundamental Korean)  
โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการ เขียน การสนทนาในชีวิตประจ าวันที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี 
  
 
 
 
 



 

 

 2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
061201   ศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  2(1-2-3)    
 (King Bhumibol Adulyadej’s Science)    
แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  หลักการทรงงาน  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ ประยุกต์ใช้เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
061202   ความเป็นไทย                       3(3-0-6)    
 (Thainess)    
ความหมายคุณค่าของชีวิต คุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา หลักสิทธิมนุษยชนเพ่ือการด ารงชีวิต การตัดสิน
คุณค่าและมาตรฐานทางจริยธรรม ค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณีไทย การปฏิบัติตนตามศาสนพิธีและวัน
ส าคัญต่าง ๆ  การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ภูมิศาสตร์ประเทศไทยที่มี
ผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงอัตลักษณ์ ท้องถิ่นไทยและท้องถิ่นโคราช 
 
061203   อาเซียนศึกษาและความเป็นพลเมืองอาเซียน    2(1-2-3)    
 (ASEAN Studies and ASEAN Citizen)    
ความเป็นมาของประชาคมอาเซียน บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรมและภูมิรัฐศึกษาของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และความร่วมมือของประเทศ สมาชิกอาเซียน อาเซียนกับกรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืน ๆ การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่  ความรับผิดชอบ ตาม
กฎเกณฑ์ของสังคม การท ากิจกรรมจิตอาสา และการอยู่ร่วมกันอย่าง สันติในประชาคมอาเซียน 
 
061204   การคิดเพื่อการด าเนินชีวิต         2(1-2-3)  
 (Thinking for Living)  
ความหมาย ความส าคัญของการคิด มโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ประสาท วิทยาศาสตร์การคิด ความสัมพันธ์
ของการคิด การเรียนรู้ ความรู้และความจ า ประเภทการคิด ทักษะและ กระบวนการคิด การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เน้นการฝึกปฏิบัติและ การประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
อย่างมีคุณภาพ 
 
061205   การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่        2(1-2-3)  
 (Modern Entrepreneurs)   
แนวคิดพ้ืนฐานและจริยธรรมทางธุรกิจส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์โอกาสและการจัดตั้งธุรกิจ 
หลักการเขียนแผนธุรกิจเบื้องต้น การตลาด การจัดการการผลิต และการปฏิบัติการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ การจัดการการเงิน โดยการ ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด าเนิน
ธุรกิจในศตวรรษท่ี 21 
 
 
 
 



 

 

061206   เศรษฐกิจกับวิถีชีวิต         2(1-2-3)    
 (Economy and Ways of Life)    
วิวัฒนาการของโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม การจัดการ ทรัพยากร รายจ่าย การบริโภค
และการออม การผลิต การตลาด การเงินการคลัง การค้าระหว่างประเทศ สภาพปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและแนว
ทางการแก้ไข การประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการด ารงชีวิต ในสภาพเศรษฐกิจสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ 
 
061207   การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนางาน      2(1-2-3)    
 (Self-Management for Work Development)  
แนวคิดพ้ืนฐานเรื่องการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการท างานการตั้งเป้าหมายในการท างาน การจัดการ
อุปสรรคในการท างาน การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างความ เชื่อมั่นในตนเอง เทคนิควิธีในการท างานร่ว มกับ
ผู้อื่น การจัดการความขัดแย้ง การจัดการส านักงาน การจัดการตนเองภายใต้การเปลี่ยนแปลง 
 
061208   จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต                    3(3-0-6)  
 (Psychology for Living)  
ความเข้าใจเกี่ยวกับมนุษย์ พฤติกรรมและวิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการศึกษาและ
พัฒนาตน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจ การเป็นผู้น า-ผู้ตาม และการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ การสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน การสร้างความสุขในการด าเนิน ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยา พุทธศาสนา และทฤษฎี
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
061209   มนุษย์กับสนุทรียภาพ         3(3-0-6)  
 (Man and Aesthetics)  
ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ความหมาย ความเป็นมาทางวิชาการกับปรากฏการณ์ทางสุนทรีย์ ความซาบซึ้งในคุณค่า
ความงดงาม ทั้งทางศิลปะ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรมการเข้าถึงความหมาย และความสุขจาก
สิ่งสุนทรีย์ 
 
061210   การใช้เหตุผลในสังคม         2(2-0-4)    
 (Reasoning in Society)  
ลักษณะของเหตุผล  การคิดอย่างมีเหตุผลรูปแบบต่าง ๆ การน าเหตุผลไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างเป็น
ระบบ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ และน าไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพและการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า 
 
061211   ความรู้เกี่ยวกับระบบโลก สังคมโลกในปัจจุบันและอนาคต  3(3-0-6)    
 (Present World System and Future World Society)  
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการศึกษาระบบความเป็นไปของโลกทั้งในปัจจุบันและ อนาคต ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ แนวโน้มของปัญหาประชากร สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 
และจริยธรรม ในบริบท กระบวนทัศน์ พลวัต และผลกระทบต่อ อนาคต การเตรียมความพร้อม ส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต 
 
 
 



 

 

061212   มนุษย์กับอารยธรรม         2(2-0-4)    
 (Man and Civilization)  
การสร้างอารยธรรมของมนุษยชาติ  อารยธรรมตะวันออกและตะวันตก พัฒนาการอารยธรรมตั้งแต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ถึงสมัยปัจจุบัน การวิเคราะห์กระบวนการรังสรรค์           อารยธรรมในบริบททางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม วัฒนธรรม และภูมิรัฐศึกษา 
 
061213   กฎหมายในการด ารงชีวิต         3(3-0-6)    
 (Law for Living)  
กฎเกณฑ์ควบคุม ความประพฤติของสมาชิกในสังคม วิวัฒนาการของกฎหมาย ความหมายและประเภทของ
กฎหมาย ระบบกฎหมาย การใช้และการตีความกฎหมาย สิทธิหน้าที่ขั้น พ้ืนฐานของบุคคลและการใช้สิทธิ หลัก
ทั่วไปกฎหมายแพ่ง เกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมสัญญาหนี้ ละเมิด ครอบครัว และมรดก การกระท า
ความผิดทางอาญา รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมของไทย 
 
061214   แหล่งและวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง        2(2-0-4)    
 (Sources and Methods of Autonomous Learning)  
ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ การค้นคว้าจากแหล่งสารสนเทศ การเข้าถึง และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต การจัดเก็บและค้นคืนทรัพยากร
สารสนเทศ การประเมินค่าสารสนเทศ การจดบันทึกทางวิชาการ การท ารายการบรรณานุกรมและการอ้างอิง 
 
 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัส  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ศ) 
061301   คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ        2(1-2-3)    
 (Mathematics for Decision Making)    
การให้เหตุผล การใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ โดยเน้น ทักษะการคิดค านวณและการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
061302   วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1)    
 (Sports Science for Health)    
การน าหลักการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแขนงต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ ทดสอบระดับความสามารถของ
ร่างกาย และฝึกปฏิบัติกิจกรรมการออกก าลังกาย เพ่ือการประเมินและสร้าง เสริมสมรรถภาพทางกายที่ส่งผลต่อ
การมีสุขภาพท่ีดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
061303   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการสารสนเทศออนไลน์   2(1-2-3)   
 (Information Technology for Online Information Management)    
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นข้อมูล
ทางวิชาการเพ่ือรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล  น าเสนอข้อมูล สร้างเอกสารหรือแบบสอบถามออนไลน์ การใช้
สารสนเทศร่วมกันบนเครือข่ายคลาวด์คอมพิวติ้ง 
 
 



 

 

061304   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสื่อประสม    2(1-2-3)    
 (Information Technology for Communication and Multimedia)    
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้งานสื่อประสม การใช้งานอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
การสื่อสารและสืบค้นสารสนเทศ การน าเสนอข้อมูล การประยุกต์ใช้สื่อประสมและสื่อสังคมออนไลน์ กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและบทลงโทษ 
 
061305   เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับส านักงานอัตโนมัติ    2(1-2-3)     
 (Information Technology for Office Automation)    
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน โปรแกรมประมวลผลค า โปรแกรมตารางค านวณ โปรแกรม
น าเสนอผลงาน การแสวงหาความรู้และแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพ่ือการท ารายงาน การค านวณข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลงาน 
 
061306   สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความย่ังยืนแห่งชีวิต    3(3-0-6)    
 (Environment and Energy for Sustainability of Life)  
ความหมายและประเภทของพลังงาน การใช้พลังงานในอดีตถึงปัจจุบัน ปัญหา การใช้พลังงาน ที่มีผลกระทบต่อ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภาวะโลกร้อน ภัยพิบัติ มลภาวะในรูปแบบต่าง ๆ และแนวทาง ป้องกันแก้ไข 
 
061307   อาหารเพื่อชีวิต         2(1-2-3)  
 (Food for Life)  
หลักการผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งทางด้านพืชและสัตว์ การผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ และ
การเกษตรในโครงการพระราชด าริ การเสื่อมเสียของอาหารและการควบคุมคุณภาพ หลักและวิธีในการเลือกซื้อ
อาหาร คุณค่าทางโภชนาการ หลักเบื้องต้นในการถนอม และแปรรูปอาหารโดยใช้ความร้อน ความเย็น การท า
แห้ง หมักดอง การใช้สารเคมี รังสี และไมโครเวฟ 
 
061308   เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน           2(1-2-3)  
 (Technology in Daily Life)  
ความรู้และหลักการ ในการเลือก การติดตั้ง การบ ารุงรักษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า เทคโนโลยีสื่อสาร เทคโนโลยี
ยานยนต์ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1. กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 

รหัสวิชา          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
503110  คณิตศาสตร์วิศวกรรม             3(3-0-6) 

 (Mathematics Engineering) 
เลขยกก าลัง การหาพ้ืนที่และปริมาตร สมการ การแก้สมการ  ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ เรขาคณิต สมการเชิงอนุพันธ์ 
การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรต 
 
 



 

 

503111  ฟิสิกส์ส าหรับวิศวกรรม             3(3-0-6) 
 (Physics for Engineering) 

เวกเตอร์โดยประยุกต์หลักของแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัม พลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกล การเคลื่อนที่
ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่ กลศาสตร์ ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น และการประยุกต์
ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 
 
503112  กลศาสตร์วัสดุ             3(3-0-6) 

 (Materials Mechanics) 
ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ การสมดุล และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์แรงในชิ้นส่วน
ของโครงสร้าง จุดศูนย์ถ่วงและโมเมนต์ความเฉื่อยของพ้ืนที่ พ้ืนฐานกลศาสตร์วัสดุเบื้องต้น และระบบแรง ความ
เค้นและความเครียด  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด  สมบัติทางกลของของแข็ง แรงบิด 
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน 
 
503120  เขียนแบบวิศวกรรม              3(2-3-4) 

 (Engineering Drawing) 
หลักการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การเขียนสัญลักษณ์ในแบบ และฝึกปฏิบัติการเขียนรูปไอโซเมติก แปลนพ้ืน รูป
ด้าน รูปตัด แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบระบบสุขาภิบาล  ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบ  
 
503140  ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม             3(3-0-6) 
 (English in Engineering) 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในงานวิศวกรรม ค าศัพท์ที่ส าคัญของ
วิศวกรรวมทั้งวิธีการเขียนเอกสารต่าง ๆ วิธีพูดและน าเสนองานในฐานะวิศวกรในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 
 
503150  วัสดุวิศวกรรม              3(3-0-6) 

 (Engineering Materials) 
แหล่งผลิต กระบวนการผลิต ลักษณะและคุณสมบัติทางกายภาพและทางกล การใช้งาน และวิธีเก็บรักษาของ
วัสดุที่น ามาใช้กับงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ เช่น หิน ทราย ปูนซิเมนต์  ไม้ เหล็ก ผลิตภัณฑ์คอนกรีต วัสดุก่อ 
วัสดุตกแต่งผนังและพ้ืน ฝ้าเพดาน หลังคา 
 

2. กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
503130  เทคโนโลยีงานก่อสร้าง                 3(3-0-6) 

 (Civil Technology) 
หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับเครื่องมือในงานก่อสร้าง พร้อมทั้งการเลือกใช้วัสดุ ขั้นตอนการก่อสร้าง การ
วางผังก่อสร้าง งานไม้ งานคอนกรีต งานเหล็ก และเทคนิคในการก่อสร้าง เช่น วิธีการก่ออิฐ การฉาบปูน การ
ตกแต่งพ้ืนผิวและผนัง 
 
 
 



 

 

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

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการค านวณวิเคราะห์ข้อมูล ฟังก์ชันการค านวณ การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติเบื้องต้น การประยุกต์ใช้สร้างงานบนตารางท างาน รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมแผ่นตารางในงาน
ก่อสร้าง 
 
503210  สถิติวิศวกรรม             3(3-0-6) 

 (Engineering Statistics) 
ทฤษฎีความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์สมการเชิงเส้น 
 
503220  การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1            3(2-2-5) 

 (Computer Engineering Drawing 1) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503120 เขียนแบบวิศวกรรม 

พ้ืนฐานการเขียนแบบก่อสร้างด้วยซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เทคนิคการเขียนแบบเบื้องต้น การตั้งค่าพ้ืนฐาน
ส าหรับงานเขียนแบบก่อสร้าง การเขียนแบบเบื้องต้นด้วยกลุ่มค าสั่งส าหรับการเขียนวัตถุ กลุ่มค าสั่งส าหรับการ
แก้ไขวัตถุ  การบอกรายละเอียดเกี่ยวกับภาพวาด การประยุกต์ใช้ AutoCAD หรือโปรแกรมที่ได้รับความนิยมใน
ปัจจุบัน ในงานเขียนแบบก่อสร้าง 
 
503230  วิศวกรรมส ารวจ              3(3-0-6) 

 (Survey Engineering) 
งานส ารวจเบื้องต้น การวัดระยะทางด้วยวิธีต่าง ๆ ระบบทิศ หลักการท าระดับ การใช้เครื่องมือในงานระดับ การ
ค านวณปรับแก้วงรอบระดับ ระบบการวัดมุม ระบบทิศและระบบพิกัดฉาก การใช้กล้องวัดมุม การค านวณ
ปรับแก้วงรอบ เส้นชั้นความสูง  การท าแผนที่ภูมิประเทศ การส ารวจด้วยกล้องประมวลผลรวม การส ารวจด้วย
เครื่องหาค่าพิกัดจากดาวเทียม การประยุกต์ทฤษฎีการส ารวจเพ่ือการวางแผนงานก่อสร้าง การก าหนดต าแหน่ง
และระดับในงานก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ 
 
503250  เทคโนโลยีคอนกรีต               3(3-0-6) 

 (Concrete Technology) 
คุณสมบัติของวัสดุผสมคอนกรีต การเก็บรักษาวัสดุผสมคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีต การผสม  การเท  การ
ล าเลียง  การท าคอนกรีตให้แน่น การบ่ม การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต วิธี
พิเศษของงานคอนกรีต งานคอนกรีตก าลังสูง คอนกรีตอัดแรง  คอนกรีตพิเศษ คอนกรีตเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 
503260  วิศวกรรมการทาง              3(3-0-6) 

 (Highway Engineering) 
หลักการของการวางแผนสร้างทาง การออกแบบและด าเนินการทางเรขาคณิต การออกแบบทางแยกและทางต่าง
ระดับ การออกแบบผิวทางเบื้องต้น การก่อสร้าง การบ ารุงรักษา และเศรษฐศาสตร์การทางเบื้องต้น 
 
 



 

 

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

จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายในงานก่อสร้าง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวกับเรื่ อง
ทั่วไป ด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม กฎหมายแรงงาน กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการก่อสร้าง การช าระภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง ศึกษากรณีตัวอย่างการแก้ปัญหาข้อโต้แย้งต่างๆ 
ที่เก่ียวกับงานก่อสร้าง 
 
503310  ทฤษฎีโครงสร้าง               3(3-0-6) 

 (Theory of Structures) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503112 กลศาสตร์วัสดุ 

การวิเคราะห์โครงสร้าง เพ่ือหาแรงปฏิกิริยา  แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระท าแบบต่าง ๆ 
บนโครงสร้างคาน  แรงภายในโครงข้อหมุน การโก่งตัวของโครงสร้าง 
 
503311  ปฐพีกลศาสตร์                 3(3-0-6) 

 (Soil Mechanics) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503112 กลศาสตร์วัสดุ 

ศึกษาการก าเนิดของดิน คุณสมบัติทางกายภาพของดิน การจ าแนกประเภทของดิน การส ารวจดินเพ่ือการ
ก่อสร้าง การไหลของน้ าในดิน หน่วยแรงในมวลดิน การรับก าลังรับแรงเฉือนของดิน การยุบอัดตัวของดิน การบด
อัดดิน 
 
503370  การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง             3(3-0-6) 

 (Construction Safety and Management) 
หลักการวิศวกรรมความปลอดภัย ระบบจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง ระบบป้องกันอัคคีภัยและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง และมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับงาน
ก่อสร้างอาคาร เช่น เขตก่อสร้าง นั่งร้าน ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว การรื้อถอนท าลาย ปั้นจั่น การตอกเสาเข็ม งาน
ขุดดินลึก อันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหล่นและการพังทลาย การเชื่อมและการตัด การขนย้าย
และการเก็บวัสดุ พื้นชั่วคราว บันไดถาวร ราวกั้น และขอบกันของตก ความสะอาดและความมีระเบียบ การเดิน
สายไฟ และการให้แสงสว่างชั่วคราว ห้องสุขาชั่วคราว เป็นต้น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 
503371  การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง             3(3-0-6) 

 (Organization and Management of Construction) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503130 เทคโนโลยีงานก่อสร้าง 

แนวคิด ทฤษฎีการจัดและการบริหารงานก่อสร้างโดยเน้นเทคโนโลยีอาคาร สีเขียว หลักและกระบวนการบริหาร 
การวางแผนงานก่อสร้าง การจัดหน่วยงาน การควบคุมและการตรวจสอบ การประสานงาน การท ารายงานการ
ก่อสร้างการประชาสัมพันธ์ การบริหารการเงิน เครื่องมือ และวัสดุก่อสร้าง การบริหารงานบุคคลในงานก่อสร้าง
ขั้นตอนการประกวดราคา การบริหารงานรับเหมา การท าสัญญาก่อสร้าง การวางแผนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
เทคนิคแผนภูมิแท่ง  เทคนิคการควบคุมโครงการโดยวิธีการวิถีวิกฤต เทคนิควิธีการวางแผนและการควบคุมแผน 
การปรับแผนงาน การประเมินผลงาน การปรับปรุงแก้ไขแผนงาน 



 

 

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

ความรู้เบื้องต้นทางการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การก าหนดปัญหาการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนข้อเสนอการวิจัย และการเขียน
บทความ 
 
503381  เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง       2(0-4-2) 

 (Construction Engineering Pre-Project) 
 พื้นความรู้ : ศึกษาพร้อมกับหรือสอบผ่านรายวิชา 503380 
 ระเบียบวิธีวิจัย 

การฝึกสร้างโจทย์วิจัย การออกแบบขั้นตอนการวิจัย ส าหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 
โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยจัดท าข้อเสนอและหัวข้อเค้าโครงโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรม
การก่อสร้าง การน าเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ประกอบไปด้วย บทน า ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และ
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
503480  โครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง             3(0-9-0) 

 (Construction Engineering Project) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา  503380 ระเบียบวิธีวิจัย 
และ 503381 เตรียมโครงการพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 

การศึกษาโครงการพิเศษด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง นักศึกษาท าการวิจัยค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจและมีความถนัด
เป็นพิเศษเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม โดยได้รับการอนุมัติและแนะน าจาก คณาอาจารย์ที่เป็นคณะกรรมการและ
อาจารย์ที่ปรึกษาตามขั้นตอน และนักศึกษาต้องสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ต่อหน้าคณะกรรมการและส่งเล่ม
ปริญญานิพนธ์และผลงานต่อคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
 

3. กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมศาสตร์ไม่น้อยกว่า 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
503131  ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานก่อสร้าง             1(0-3-2) 

 (Civil Technology Practice) 
          พื้นความรู้ : ศึกษาพร้อมกับรายวิชา 503130 เทคโนโลยีงานก่อสร้าง 
ฝึกปฏิบัติและเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในงานก่อสร้าง พร้อมทั้งการเลือกใช้วัสดุ ขั้นตอนการก่อสร้าง การวางผัง
ก่อสร้าง งานไม้ งานคอนกรีต งานเหล็ก และเทคนิคในการก่อสร้าง เช่น วิธีการก่ออิฐ การฉาบปูน การตกแต่ง
พ้ืนผิวและผนัง 
 
503151  ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ               1(0-3-2) 

 (Materials Testing) 
การทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น 
ไม้ เหล็ก วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ และวัสดุตกแต่งผิว เป็นต้น 
 
 



 

 

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

 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503220 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย 
      คอมพิวเตอร์ 1 

การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นขึ้นไป การเขียนรายการประกอบแบบ 
การก าหนดคุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบแบบ การประยุกต์งานเขียนแบบ 3 มิติในงานก่อสร้าง 
 
503231  ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ    2(0-4-2) 

 (Survey Engineering Practices) 
 พื้นความรู้ : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับรายวิชา 503230 วิศวกรรม 
      ส ารวจ 

การฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิศวกรรมส ารวจ ได้แก่ การวัดระยะทางด้วยวิธีต่าง ๆ การตั้งกล้องระดับ 
การฝึกอ่านค่าจากไม้เล็งระดับ การท าระดับแบบสายใยเดียว การท าระดับแบบสามสายใย วงรอบระดับและการ
ปรับแก้ การตั้งกล้องวัดมุม การฝึกอ่านมุมดิ่งและมุมราบ วงรอบและการปรับแก้ การท าผังบริเวณ การหาเส้นชั้น
ความสูง การใช้เครื่องหาพิกัดจากดาวเทียมในการท าแผนที่ภูมิประเทศ การวางผังและก าหนดค่าระดับในงาน
ก่อสร้างอาคาร 
 
503232  การส ารวจภาคสนาม               1(0-80-0) 

 (Surveying Camp) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503230 วิศวกรรมส ารวจ และรายวิชา  
      503231 ปฏิบัติการวิศวกรรมส ารวจ 

การฝึกปฏิบัติการท าแผนที่ภูมิประเทศ การวางผังและก าหนดค่าระดับในงานก่อสร้างอาคาร การหาพ้ืนที่และการ
แบ่งแปลงที่ดิน การท ารูปตัดตามยาว และการท ารูปตัดตามขวาง    การหาปริมาณดินขุดและดินถม การวางแนว
ถนน การวางโค้งดิ่งและโค้งราบ 
 
503233 นวัตกรรมการก่อสร้าง               3(3-0-6) 

 (Construction Innovation) 
แนวคิดการออกแบบ การวางแผน และการก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ต้นทุนในงานก่อสร้าง อีกทั้งช่วยลดปริมาณของเสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและวางแผนการก่อสร้าง การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างนวัตกรรมใหม่ การใช้ชิ้นส่วน
ส าเร็จรูป และการใช้หุ่นยนต์ช่วยในงานก่อสร้าง 
 
503251 ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต               1(0-3-2) 

 (Concrete Materials Testing) 
ปฏิบัติการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมคอนกรีตและคอนกรีตในด้านต่าง ๆ 
 
 
 
 



 

 

503252   อุปกรณ์งานระบบอาคาร               3(3-0-6)     
 (Building System Equipment)  
การเลือกใช้ การติดตั้ง การบ ารุงรักษาอุปกรณ์งานระบบอาคาร อาทิ ระบบไฟฟา ระบบแสงสว่าง ระบบระบาย
อากาศภายใน ระบบปรับอากาศ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบขนส่งในแนวดิ่งและแนวราบ  เชน ลิฟต์ บันได
เลื่อน ระบบดับเพลิง ระบบความปลอดภัย เทคโนโลยีประหยัดพลังงานภายในอาคาร และ อุปกรณ์ประหยัด
พลังงานภายในอาคาร 
 
503261  ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง              2(0-4-2) 

 (Highway Engineering Testing) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านหรือศึกษาพร้อมรายวิชา 503260 วิศวกรรมการทาง 

ปฏิบัติการทดสอบเพ่ือหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุที่ใช้ในในการสร้างถนนตั้งแต่ชั้นพ้ืนทาง
จนถึงชั้นผิวทาง ดินลูกรัง คอนกรีต และยางมะตอย  
 
503271  การจัดการและการบริหารสาธารณภัยเบื้องต้น             3(3-0-6) 

 (Fundamental of Public Hazard Management) 
สาธารณภัย การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฝึกป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพึงชั่วคราว และการอพยพ   การฟ้ืนฟู 
 
503272  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 

 (Environmental management) 
ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบสิ่งแวดล้อมในเชิงวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาพ้ืนที่ โครงการทางวิศวกรรมต่าง ๆ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม และแนวทางการป้องกันแก้ไข การจัดการด้านความปลอดภัย นโยบาย
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ระเบียบข้อกฎหมายสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง โครงสร้าง และบทบาทขององค์กร และสถาบันที่
เกี่ยวข้องในงานสิ่งแวดล้อม การส ารวจความคิดเห็น    การท าประชาพิจารณ์ การจัดท ารายงาน เศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 
503273  การบริหารจัดการขยะและของเสีย              3(3-0-6) 

 (Solid Waste and Hazardous Waste Management) 
ลักษณะทางกายภาพและเคมีของขยะ ของเสียอันตราย ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ระบบเก็บและขน
ถ่าย การจัดการเบื้องต้น วิธีการและกระบวนการก าจัด วิธีทางธรรมชาติ การฝังกลบ การเผา การหมัก การลด
ปริมาตร และการคัดแยกองค์ประกอบของขยะ การน ามาใช้ใหม่ หลักเกณฑ์ข้อก าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 
503312  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์               1(0-3-2) 

 (Soil Mechanics Laboratory) 
 พื้นความรู้ : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับรายวิชา 503311 
 ปฐพีกลศาสตร์ 

การทดสอบในสนามและห้องปฏิบัติการเพ่ือหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของดิน ได้แก่ การเจาะ
ส ารวจ การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน ความหนาแน่นของดิน ความชื้นของดิน ขีดจ ากัดของอัตเตอร์เบิร์ก ความ



 

 

ถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน ความซึมได้ของน้ าผ่านดิน ก าลังต้านทานแรงเฉือน การยุบอัดตัว ความแน่นของดิน ค่าซี
บีอาร์ และความหนาแน่นของดินในสนาม 
 
503313  วิศวกรรมฐานราก              3(3-0-6) 

 (Foundation Engineering) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503311 ปฐพีกลศาสตร์ 

วิธีการส ารวจชั้นดิน การออกแบบฐานรากตื้น การออกแบบฐานรากเสาเข็ม การทดสอบความสมบูรณ์และ
ความสามารถในการรับน้ าหนักของเสาเข็ม เสถียรภาพของความลาด แรงดันทางด้านข้าง การออกแบบ
โครงสร้างกันดิน 
 
503330  การส ารวจเส้นทาง              3(2-3-4) 

 (Route Surveying) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503230 วิศวกรรมส ารวจ 

เทคนิคในการส ารวจแนวเส้นทาง หลักการออกแบบเส้นทาง และความปลอดภัยของทางโค้ง การออกแบบโค้ง
ทางราบ โค้งวงกลม โค้งผสม และโค้งย้อน โค้งก้นหอย โค้งดิ่ง การค านวณ งานดิน กราฟมวลดิน การวางผังแนว
เส้นทาง การก าหนดหมุด การส ารวจเส้นทางเพ่ือการก่อสร้าง 
 
503331  การก่อสร้างทางระบบราง              3(3-0-6) 

 (Railway Track Construction) 
องค์ประกอบทางรถไฟ แนวเส้นทางรถไฟ การก่อสร้างทางรางรางไม้ รางโลหะ การก่อสร้างฐานรากระบบราง 
หมอนรองรางรถไฟ ความสัมพันธ์ของล้อและราง และระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ 
 
503332  โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบราง              3(3-0-6) 

 (Railway Infrastructure) 
ภาพรวมด้านโครงสร้างระบบราง การออกแบบแนวเส้นทาง การออกแบบทางถาวร การออกแบบทางวิ่งรถไฟ
ยกระดับ การออกแบบอุโมงค์รถไฟใต้ดิน และทางลอด การจัดวางต าแหน่งสถานี การออกแบบสถานีรถไฟ การ
ออกแบบระบบรางรถไฟ การออกแบบศูนย์ซ่อมบ ารุง การออกแบบลานจอดรถไฟ การออกแบบอาคารจอดแล้ว
จร 
 
503340  เทคโนโลยีการออกแบบระบบสามมิติ              3(2-3-4) 

 (Building information modeling for construction) 
การศึกษาขั้นตอนวิธีการสร้างวัตถุ และแก้ไขข้อมูลสามมิติงานสามมิติต่างๆ โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
สามมิติ เพ่ือให้สามารถสร้างงานทางวิศวกรรมการก่อสร้าง และฝึกฝนทักษะการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสามมิติได้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

503350  ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม              3(3-0-6) 
 (Engineering Geology) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503311 ปฐพีกลศาสตร์ 

ความรู้พื้นฐานทางธรณีวิทยา ธรณีกายภาพ แร่ หิน ดิน และธรณีวิทยาของประเทศไทย หลักการของกลศาสตร์
หินเบื้องต้น การตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง ธรณีวิทยาของแหล่ง วัสดุก่อสร้าง ความรู้เบื้องต้นในการขุดเจาะ
บนพื้นผิวและใต้ดิน และการน าความรู้ทางธรณีวิทยามาประยุกต์ในงานวิศวกรรม 
 
503360  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก             3(3-0-6) 

 (Reinforced Concrete Design) 
 พื้นความรู้ : เคยศึกษารายวิชา 503310  ทฤษฎีโครงสร้าง 

หลักการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน การค านวณออกแบบองค์อาคารต่าง ๆ ของระบบ
โครงสร้าง ได้แก่ พ้ืน คาน เสา บันได และฐานราก 
 
503361  การออกแบบโครงสร้างเหล็ก              3(3-0-6) 

 (Structcral Steel Design) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503112 กลศาสตร์วัสดุ 

ประเภทและคุณสมบัติทางกลของเหล็กรูปพรรณ การค านวณออกแบบองค์อาคารของโครงสร้างเหล็กเพ่ือรับแรง
ประเภทต่างๆ องค์อาคารรับแรงดึง องค์อาคารรับแรงอัด องค์อาคารรับแรงดัด โครงข้อหมุน และการออกแบบ
จุดต่อส าหรับองค์อาคารเหล็ก 
 
503362  การออกแบบระบบสุขาภิบาล               3(3-0-6) 

 (Sanitary Design) 
วัสดุและอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาล  แนวคิดและหลักการออกแบบการเดินท่อระบบสุขาภิบาล ระบบการจ่าย
น้ าในระบบสุขาภิบาล การค านวณปริมาณการใช้น้ าในอาคาร การค านวณออกแบบท่อในระบบสุขาภิบาล การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานระบบสุขาภิบาล เทคนิคและการท างานในระบบสุขาภิบาล 
 
503372  การประมาณราคางานก่อสร้าง             3(2-3-4) 

 (Cost Estimation of Construction) 
การปฏิบัติอ่านแบบรูปและรายการประกอบแบบ การจัดแบ่งหัวข้อหมวดงานก่อสร้าง การประมาณราคางานดิน 
งานเสาเข็ม งานคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานเหล็กโรงสร้างรูปพรรณ งานไม้แบบและไม้โครงสร้าง งาน
สถาปัตยกรรม การประมาณราคางานทาง และการประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า และเครื่องกล 
 
503373  การจัดการเครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานโยธา  3(3-0-6) 

 (Equipment and Machinery Management in Civil) 
ประเภท ลักษณะการท างาน ความสามารถในการท างานของเครื่องมือกล เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องทุ่นแรง อุปกรณ์
และเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง  การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง การบ ารุงรักษา 
และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง เทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับ
เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง และการจัดการบริหารเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง 
 



 

 

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

องค์ประกอบของระบบการขนส่ง การขนส่งรูปแบบต่าง ๆ วิศวกรรมจราจร การวิเคราะห์และออกแบบด้าน
จราจร การวางแผนการขนส่ง หลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขนส่ง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลกระทบ
ทางการจราจรและสถานที่จอดรถ การประเมินโครงการ และความปลอดภัยทางถนน 
 
503440  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม             3(2-3-4) 

 (Geographic Information System for Engineering) 
 พื้นความรู้ : เคยศึกษารายวิชา 503230 วิศวกรรมส ารวจ 

พ้ืนฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  โครงสร้างของซอฟแวร์ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูล
จากแผนที่ การเลือกฟีเจอร์ เทคนิคพ้ืนฐานส าหรับการสร้างแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ ประเภทของแผนที่ 
รวมทั้งการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานก่อสร้างและด้านขนส่ง 
 
503460  การออกแบบผิวทาง              3(3-0-6) 
 (Pavement Design) 
การจ าแนกประเภทของวัสดุส าหรับผิวถนน การวิเคราะห์โครงสร้างผิวถนน หน่วยแรงในผิวจราจร การพิจารณา
เกี่ยวกับยวดยานและการจราจร คุณสมบัติและการทดสอบส่วนประกอบของผิวจราจร การออกแบบผิวจราจร
แบบลาดยางและคอนกรีต  ลักษณะความเสียหายของพ้ืนทาง และการบ ารุงรักษาพ้ืนทาง 
 
503461   การออกแบบอาคาร                 3(2-2-5)     
 (Building Design)     
 พื้นความรู :  สอบผ่านรายวิชา 503360 การออกแบบโครงสราง 
       คอนกรีตเสริมเหล็กและ 503361 การออกแบบ 
       โครงสร้างเหล็ก  
หลักการออกแบบอาคารโดยค านึงถึงความถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม เทศบัญญัติ การค านวณออกแบบ
โครงสร้างอาคารโดยใช้วัสดุก่อสร้างประเภทต่างๆ การเขียนแบบรูปรายการ รายละเอียดการก่อสร้างอาคาร 
 
503470  การบริหารโครงการก่อสร้าง             3(3-0-6) 

 (Construction Engineering Project Management) 
หลักการบริหารจัดการที่ทันสมัย การบริหารโครงการ การวางแผนงาน การเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพการ
ท างานการสร้างมนุษยสัมพันธ์ หลักจิตวิทยา การเขียนรายงานการประชุม การจัดการทางด้านการเงิน การบัญชี 
การตลาด การควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการท างาน หลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม และหลัก
คุณธรรมในการท างาน 
 
 
 
 
 
 



 

 

503471  การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง 3(2-2-5) 
 (Control and Inspection of Construction) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503130 เทคโนโลยีงานก่อสร้าง 
      และ 503131 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานก่อสร้าง 

บทบาท หน้าที่ และแนวปฏิบัติของผู้คุมงานและผู้ตรวจงานก่อสร้าง กฎหมายและระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับ
งานก่อสร้าง ขั้นตอนการตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้คุมงาน การจดบันทึกรายงานการก่อสร้าง การด าเนินการ
ด้านเอกสารประกอบสัญญา การตรวจและการส่งมอบงาน 
 

 4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา          ชื่อและค าอธิบายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
503390  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง   1(0-45-0) 

 (Preparation for Experience in Construction Engineering) 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง หรือสห
กิจศึกษา ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจต
คติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยศึกษา สังเกต หรือมีส่วนรวมในการฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานในวิชาชีพ และเตรียมทักษะทางด้านการสื่อสาร จากคณะกรรมการของสาขาวิชาและวิทยากรภายนอก 
 
503490  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง 5(0-450-0) 

 (Field Experiences in Construction Engineering) 
 พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 503390 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      

     วิศวกรรมการก่อสร้าง 
ฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้างในหน่วยงานของภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยบูรณาการความรู้ที่
ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของสาขาวิชาและคณะวิชา โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อสร้าง การติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศและการปัจฉิมนิเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรุ้การฝึกประสบการณ์ การ
รายงานเทคนิค วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสรุปผลการฝึกประสบการณ์หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
503491  สหกิจศึกษา   6(0-640-0) 

 (Co-operative Education) 
การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน โดยบูรณาการความรู้ที่ได้
จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กร 
จัดท าโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการน าเสนอโครงการตาม
ค าแนะน าของพนักงานที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ เพ่ือให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพ มี
คุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อ การปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีคุณสมบัติตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะท างานได้ทันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา 
 
 



 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
14. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การปฏิบัติท างานจริงดังนั้นหลักสูตร
จึงได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างหรือระบบปฏิบัติการแบบสหกิจศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์จริงภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
 14.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  1) มีทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
  2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาเทคโนโลยีก่อสร้างปฏิบัติงานในสายวิชาชีพได้ 
  3) สามารถความเข้าใจในหลักการทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
  4) สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและ
ค านึงถึงสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
  5) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระเบียบวินัยตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมและ
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
  6) มีความกล้าแสดงออกและเสนอความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานวิชาชีพได้ 
 14.2 ช่วงเวลาที่จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 
 14.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4 
 
     14.4 การบริหารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีก่อสร้าง 

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อสร้างของนักศึกษาจะมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน มีทั้งฝ่ายสถาบันการศึกษา 
และฝ่ายหน่วยงานโดยแต่ละบุคคลแต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ของตนทั้งนี้ เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ในการ
ฝึกงานมากที่สุด บุคคลที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาจะต้องสัมพันธ์ มีดังต่อไปนี้ 

14.4.1 ฝ่ายสถาบันการศึกษา ได้แก่ 
1) คณบดี เป็นผู้อ านวยการให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นผู้

แก้ปัญหาสุดท้ายหากมีขึ้น 
2) คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คือ คณะกรรมการที่คณะจัดตั้งขึ้นในการ

ด าเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อสร้างให้กับนักศึกษาที่สังกัดในโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
3) อาจารย์นิเทศ คือ อาจารย์ที่โปรแกรมวิชาได้มอบหมายให้เป็นผู้นิเทศการฝึกงาน 
4) เจ้าหน้าที่ธุรการ คือ ผู้ที่ท างานธุรการ การออกหนังสือเก่ียวกับการฝึกงาน 

14.4.2 ฝ่ายหน่วยงาน ได้แก่ 
1) ผู ้บริหารของหน่วยงาน คือผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที ่นักศึกษาไปฝึกงานเป็น

ผู้อ านวยการความสะดวกในการฝึกงาน และเป็นผู้แก้ปัญหาสุดท้ายหากจะมีข้ึน 



 

 

2) หัวหน้าแผนกของหน่วยงาน คือหัวหน้าหน่วยงานเฉพาะแผนกที่นักศึกษาไปฝึกงาน 
นักศึกษาจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบุคคลผู้นี้ตลอดระยะที่ไปฝึกงาน 

3) ผู้นิเทศประจ าหน่วยงาน คือบุคคลที่หน่วยงานมอบหมายให้เป็นผู้นิเทศ ให้ค าแนะน าให้
ความช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาแต่ละคนอย่างใกล้ชิด นักศึกษาจะเก่ียวข้องกับบุคคลผู้นี้มากที่สุด 

4) เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ของหน่วยงาน คือบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ตามแผนกของ
หน่วยงานซึ่งนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ 

14.5 ลักษณะของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีก่อสร้าง 
             พิจารณาลักษณะทั่วไปของหน่วยงานดังนี้ 

1) เป็นหน่วยของรัฐ หรือของเอกชน 
2) เป็นสถานประกอบการที่ตรงกับวิชาชีพที่นักศึกษาได้เรียนในสถาบัน 
3) เป็นหน่วยงานที่ยินดีให้ความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อสร้าง 
4) เป็นหน่วยงานที่มีกิจการขนาดใหญ่เพียงพอที่นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการฝึกงาน 
5) เป็นหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ และมีนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญอยู่ประจ า 
6) เป็นการหน่วยงานที่ไปมาได้สะดวกไม่เสี่ยงอันตราย ถ้าเป็นหน่วยงานที่อยู่ในท้องถิ่นได้จะ

เป็นการเหมาะสมที่สุด 
7) เป็นหน่วยงานที่ประกอบการโดยเปิดเผย และถูกต้องตามกฎหมาย 

14.6 ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีก่อสร้าง 
ระยะเวลาพิจารณาจากหลักสูตร จะฝึกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์หรือ 450 ชั่วโมงข้ึนไป 

14.7 การะบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีก่อสร้าง 
14.7.1 การพิจารณาแหล่งฝึกงาน 

เป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะหาเอง เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษาแต่ละคน อย่างไรก็
ตามถ้านักศึกษาไม่สามารถหาได้คณะกรรมการโปรแกรมวิชาก่อสร้างก็จะให้ความช่วยเหลือ ในการหาแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพงานก่อสร้างจะด าเนินการให้ดังนี้ 

1) พิจารณาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง โดยพิจารณาหน่วยงานที่จะเอ้ือประโยชน์สูงสุดในการ
ฝึกงานขอนักศึกษา 

2) ปรึกษาผู้ปกครอง หรือ ญาติ หรืออาจารย์ หรือรุ่นพี่ท่ีเคยฝึกงาน ในโปรแกรมวิชาฯ 
3) ติดต่อหน่วยงานนั้นด้วยตนเองเป็นการภายใน ว่ายินดีรับนักศึกษาฝึกงานหรือไม่ 
4) หากหน่วยงานนั้นยินดีรับนักศึกษาฝึกงาน ให้นักศึกษารายงานต่อคณะกรรมการโปรแกรม

วิชาฯ  รับทราบ  
5) คณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ รวบรวมรายชื่อนักศึกษาและสถานที่ฝึกงาน และด าเนินการ

ตามข้ันตอนเพ่ือส่งตัวนักศึกษาไปฝึกงานอย่างเป็นทางการ 
14.7.2 การปฐมนิเทศ 

            ก่อนที่นักศึกษาจะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงานต่างๆ มีความจ าเป็นต้อง
จัดการปฐมนิเทศ ซึ่งอาจจะจัดก่อนประมาณ 1 สัปดาห์ ใช้เวลา 1-3 ตามความจ าเป็นหรือตามความเหมาะสม 
คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง จะจัดหัวข้อตามความเหมาะสมโดยทั่วไป 

14.7.3 การปัจฉิมนิเทศ 
           เมื่อนักศึกษากลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อสร้างแล้ว จะต้องจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ 
โดยคณะกรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
 



 

 

14.8 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีก่อสร้าง 
14.8.1 ผู้ประเมินผล 

1) ฝ่ายสถาบัน ได้แก่ อาจารย์นิเทศ คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 
2) ฝ่ายหน่วยงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่หัวหน่วยงานมอบหมาย 

14.8.2 การประเมินผล พิจารณาจากกิจกรรม ต่อไปนี้ 
1) เวลาการฝึกงาน ต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
2) ผลการปฏิบัติงาน 
3) ความประพฤติในระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
5) รายงาน หรือภาคนิพนธ์ 

15. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 
 15.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 ปริญญานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีก่อสร้างก าหนดให้ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล
หรือรายกลุ่มภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าวิชาโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยี
ก่อสร้างนักศึกษาจะต้องเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์แล้วจึงค้นคว้ารวบรวมเรียบ เรียงข้อมูลเป็นเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์ต่อภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าวิชาเตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยี
ก่อสร้างเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์แล้วท าการวิจัยทดลองตามระเบียบวิธีวิจัยและ
วิเคราะห์ผลสรุปผลแล้วจัดท ารูปเล่มปริญญานิพนธ์และน าเสนอผลงานศึกษาวิจัยปริญญานิพนธ์ต่อ
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
 15.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) นักศึกษาสามารถบูรณาการความทางสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
ได้ 
 2) นักศึกษาสามารถเรียบเรียงผลงานวิจัยเป็นรายงานปริญญานิพนธ์และน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อ 
เผยแพร่ผลงานได้ 
 3) นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและน าเสนอผลงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 15.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 4 
 15.4 จ านวนหน่วยกิต 
  503483 เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 1(0-2-1) 
  503484 โครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 3(0-2-135) 
 15.5 การเตรียมการ 
  1) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างเ พ่ือการเรียนรู้
ระเบียบวิธีการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และหลักการวิจัยและนักศึกษาสามารถเสนอปัญหาเพ่ือเสนอ
หัวข้อปริญญานิพนธ์ได้ 
  2 ) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างซึ่ง
ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาและมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษาเพ่ือให้นักศึกษา
สามารถเขียนรวบรวมออกแบบการวิจัยแล้วจัดท าเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามคู่มือจัดท าปริญญานิพนธ์แล้วขอ



 

 

สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้โดยที่อาจารย์ภายในโปรแกรมวิชาแนะแนวทางหัวข้อที่น่าสนใจหรือประเด็นหัวข้อ
ในการศึกษาค้นคว้าให้กับนักศึกษาส าหรับเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์และเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
  3) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการพิเศษสาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างซึ่งก าหนดให้
นักศึกษาได้ท าการวิจัยทดสอบตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้และรวบรวมโดยมีการก าหนดชั่วโมงเพ่ือการ
ติดตามความกา้วหน้าของนักศึกษาและบันทึกการให้ค าปรึกษาจนนักศึกษาสามารถจัดท าเล่มปริญญานิพนธ์เพ่ือ
ขอสอบปริญญานิพนธ์ได้ 
 15.6 กระบวนการประเมินผล 
  1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานพิเศษปริญญานิพนธ์ที่บันทึกในสมุดให้
ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
  2) ประเมินผลจากปริญญานิพนธ์ชิ้นงาน (ถ้ามี) บทความหรือโปสเตอร์ 
  3) ประเมินผลงานโดยการจัดสอบการน าเสนอผ่านคณะกรรมการสอบ 
16. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เป็นกิจกรรมที่โปรแกรมวิชาจัดขึ้นพิเศษนอกเวลาเรียนส าหรับนักศึกษาเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้และทักษะให้กับ
นักศึกษาในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรได้แก่ 

1) อบรมทางวิชาการ เช่น ปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ เขียนแบบ 
2) ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
3) ออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท และชุมชน 
4) กิจกรรมร่วมกับส่วนรวมในระดับโปรแกรมวิชาฯ คณะ และมหาวิทยาลัย 
5) อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ ครุภัณฑ์ ทดสอบวัสดุ 
6) อบรมปฏิบัติการการใช้เครื่องมือประเภทส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
7) อบรมความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ 
8) ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการ และวิชาชีพ 
9) การอบรมทางด้านจริยธรรม การเป็นผู้น า จิตอาสา 

17. แนวทางการศึกษาต่อ 
 แนวทางการศึกษาต่อในสาขาที่เก่ียวข้องการก่อสร้าง โยธา ทั้งในและต่างประเทศ เช่น วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือ การจัดการและการ
บริหารงานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

18. คณาจารย์ของสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 
ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา 

1 ผศ. สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า 
-วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2 ดร. ดวงธิดา โคตรโยธา 
-วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) -สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
- วศ.ม. (วิศวกรรมโครงสร้าง) -มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- Ph.D.(Civil Engineering) -University of Western Sydney 

3 ดร.อาภา  สธนเสาวภาคย ์
-วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-วศ.ม.( วิศวกรรมโครงสร้าง)  -มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4 อาจารย์รัฐพล เข็มทอง 
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) -สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
-วศ.ม.(วิศวกรรมธรณี) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5 อาจารย์สุภาวดี เสริมรัมย์ 
-วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)  -มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-M.Sc. ( Structural 
Engineering)                   

-University of Newcastle upon 
Tyne United Kingdom 

6 ผศ.ดร. ดวงดาว  วัฒนากลาง 

-วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
-วศ.ม.(วิศวกรรมขนส่ง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
-วศ.ด.(วิศวกรรมขนส่ง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

7 ผศ.ดร. อรอนงค์ แสงผ่อง 

-วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
-วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
-วศ.ม.(วิศวกรรมขนส่ง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
-วศ.ด.(วิศวกรรมขนส่ง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

8 อาจารย์วิชยา ริงคะนานนท์ 
-วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
-วศ.ม.(วิศวกรรมขนส่ง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9 อาจารย์จักรกฤษณ์ สุทธานุรักษ์ 
-วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

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

10 ดร. เมธาว ี ศรีวัฒนพงษ์  โพธิสาร -วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    -วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    Dr.-Ing. (Civil Engineering) University of Kassel, Germany  

 
 
 
 
 



 

 

ภาพและการติดต่อคณาจารย์ประจ า 
 

                                             
 
 
 
   

                                            
  
 
 
 

                                             
 
  
  
 
 
 
 
  
 

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

ดร.อาภา  สธนเสาวภาคย ์
มือถือ 089-6286181  
email: apha.s@nrru.ac.t 

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

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

ผศ. สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า 
มือถือ 088-665-8792 
email: sathitphong.w@nrru.ac.th 

อาจารย์วิชยา ริงคะนานนท์ 
มือถือ 087-7781219 
email: vampeay@hotmail.com 

ดร.เมธาวี ศรีวัฒนพงศ์  โพธิสาร 
มือถือ 081-6699945 
email: methawee.p@nrru.ac.th 

ผศ.ดร. ดวงดาว วัฒนากลาง 
มือถือ 087-249426 
email:D5440320@g.sut.ac.th 

ผศ.ดร.อรอนงค์  แสงผ่อง 
มือถือ 098-1023742 
Email: onanong.s@nrru.ac.th 

อาจารย์จักรกฤษณ์ สทุธานรุักษ์ 
มือถือ 081-8733315 
email:doraemonz@gmail.com 



 

 

19. บันทึกประวัตินักศึกษา 
 
ชื่อ………………………………………………….นามสกุล……………………………………………………………………….…..…. 
วัน/เดือน/ปีเกิด ……………………………………………………หมู่โลหิต………………………………………….…..………… 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี ……………………..ถนน…….……………………ต าบล…………….…………………… 
อ าเภอ………………………………….. จังหวัด…………………………….. รหัสไปรษณีย์…………………..…………….….. 
เบอร์ติดต่อ ……………………………….…..………….…..E-mail …………………………….…………….…..……..……….. 
ขณะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อาศัยอยู่กับ ………………….…..…………….…..………….…..… 
หอพัก/บ้านพัก เลขที่ ……………………..ถนน…….……………………ต าบล……………..………………………………… 
อ าเภอ………………………………….. จังหวัด…………………………….. รหัสไปรษณีย์…………………..…………….….. 
โรคประจ าตัว ……………………………….…..………….…..……………………………….…..…………….…..………….…..… 
ความสามารถพิเศษ ……………………………….…..………….…..……………………………….………….…...…………….…. 
เบอร์โทร ผู้ปกครอง  สามารถติดต่อ………………………………………………………………………………………………. 
กรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อ................................................................................................................. ...... 
เบอร์ติดต่อ ................................................ ความสัมพันธ์กับนักศึกษา....................................... ............. 



 

 

บันทึกการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 
 
วัน/เดือน/ปี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 



 

 

 บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 

วัน/เดือน/ปี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



 

 

กระดาษบันทึกข้อความ 
 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

1. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 2551 
2.ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2560 

 


