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วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)                                                        นักศึกษาภาคปกติ(4 ปี) 
สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส                                 ระดับปริญญาตรี 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร   25501481107705 
           ภาษาไทย       หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและ  
                              โลจิสติกส์ 
           ภาษาอังกฤษ    Bachelor of Engineering Program in Construction Transport and  
                               Logistics Engineering 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมการก่อสร้างขนส่งและโลจิสติกส์) 

ชื่อย่อ   วศ.บ. (วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  Bachelor of Engineering (Construction Transport and  

     Logistics Engineering) 
ชื่อย่อ    B. Eng. (Construction Transport and Logistics Engineering) 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
4. ปรัชญา 
    “ผลิตวิศวกรที่มีทักษะวิชาการและวิชาชีพในงานวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์และบริหารงาน
ก่อสร้างขนส่งและโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพ” 
5. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    เพื่อผลิตบัณฑิต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างขนส่งและโลจิสติกส์ ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
      1) มีความรู้และทักษะวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมการก่อสร้างขนส่งและโลจิสติกส์ และสามารถบูรณาการ
ความรู้ เพื่อบริหารจัดการงานวิศวกรรมการก่อสร้างขนส่งและโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างขนส่งและโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการงานการก่อสร้าง
ขนส่งและโลจิสติกส์ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยเน้นเทคโนโลยีการการก่อสร้างขนส่งและโลจิสติกส์ สีเขียว 
      3) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและใช้ทักษะ
เพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
6. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา 
บัณฑิตหลักสูตร วิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์สามารถ 
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ปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ ที่เกี่ยวข้องได้ดังต่อไปนี้ 
แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 
6.1 ภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 
1. วิศวกรโครงการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
2. ผู้ช่วยวิศวกรโครงการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
3. ช่างเขียนแบบ 
4. ช่างสำรวจ 
5. ช่างรังวัด 
6. ผู้ประมาณการ 
7. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
8. นักวิชาการการศึกษาประจำห้องปฏิบัติการ 
9. นักเขียนแบบงานระบบ BIM ที่ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
6.2 ภาคเอกชน ได้แก่ 
1. วิศวกรโครงการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
2. ผู้ช่วยวิศวกรโครงการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
3. วิศวกรฝ่ายขาย 
4. วิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ 
5. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
6. ผู้จัดการโครงการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
7. ผู้บริหารโครงการก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
8. นักเขียนแบบงานระบบ BIM ที่ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
6.3 อาชีพอิสระ ได้แก่ 
1. ผู้ประกอบกิจการวัสดุก่อสร้าง 
2. ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
3. งานเขียนแบบทางวิศวกรรม 
4. ผู้ประมาณราคางานก่อสร้างที่ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
แขนงวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
6.4 ภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 
1. นักวิชาการการศึกษาประจำห้องปฏิบัติการ 
2. นักปฏิบัติการขนส่งและโลจิสติกส์ 
3. วิศวกรขนส่ง 
4. วิศวกรจราจร 
5. นักวิชาการขนส่งที่ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
6.5 ภาคเอกชน ได้แก่ 
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1. วิศวกรฝ่ายขาย 
2. วิศวกรประจำห้องปฏิบัติการ 
3. นักปฏิบัติการขนส่งและโลจิสติกส์ 
4. วิศวกรขนส่ง 
5. วิศวกรจราจร 
6. นักวิชาการขนส่งที่ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
6.6 อาชีพอิสระ ได้แก่ 
1. งานเขียนแบบทางวิศวกรรม 
2. ผู้ประมาณราคางานก่อสร้าง 
3. ผู้ประกอบการบริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ ที่ไม่ใช้ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นต้น 
7.  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
     ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ ได้แก่  

- ภาคการศึกษาท่ี 1 ตั้งแต ่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 
- ภาคการศึกษาท่ี 2 ตั้งแต ่เดือนธันวาคม ถึง เดือนเมษายน 

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

ใช้ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตรและสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

9. การลงทะเบียนเรียน 

    จำนวนหน่วยกิตการลงทะเบียนแต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต  ไม่เกิน 22 หน่วยกิต สำหรับภาคการศึกษา
ฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ส่วนภาคการศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิ
สติกส์ 
10. การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา 

1) นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาและผ่านการประเมินในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร 
2) นักศึกษาต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 
3) ผ่านเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
4) มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา 

       5)  การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา 
11. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน 

     11.1หลักสูตร 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ใช้

ระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาไม่เกิน 8 ปี 
11.1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ มี    

2 แขนงวิชา คือ  
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 1) แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต  
 2) แขนงวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์  จำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 
หน่วยกิต 
 11.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า       30 หน่วยกิต 
1.1 สาระรอบรู้สู่โลกกว้าง          เรียน           15-18 หน่วยกิต 

 - กลุ่มวิชาบังคับ            3     หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาเลือก          12-15     หน่วยกิต 
 - ทักษะการเรียนรู้            6-9      หน่วยกิต 
 - ทักษะการใช้เทคโนโลยี                   3-6      หน่วยกิต 
 - ทักษะชีวิต             3-6      หน่วยกิต 

1.2 สาระฉลาดคิดก้าวไกล   เรียน         3-6     หน่วยกิต 
1.3 สาระเรียนรู้ร่วมสมัย     เรียน            3-6      หน่วยกิต 
1.4 สาระใส่ใจตัวตน    เรียน         6-9      หน่วยกิต 

              - กลุ่มวิชาบังคับ      3       หน่วยกิต 
              - กลุ่มวิชาเลือก             3-6       หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า          94     หน่วยกิต 
- วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์          18     หน่วยกิต 
- วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม                      30     หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ              34     หน่วยกิต 
- วิชาเลือก               6     หน่วยกิต 
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6     หน่วยกิต 

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6     หน่วยกิต 
11.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   

1) ความหมายของเลขประจำวิชา 
                  -  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

       เลขประจำวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมาย ดังนี้ 
ลำดับที่ 1 หมายถึง หมวดวิชา 

    0 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ลำดับที่ 2-3 หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

    00 หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
    01  หมายถึง  คณะครุศาสตร์ 

02  หมายถึง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
03  หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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04  หมายถึง  คณะวิทยาการจัดการ 
05  หมายถึง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
06  หมายถึง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
07 หมายถึง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ลำดับที่ 4 หมายถึง สาระของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 1 หมายถึง  สาระรอบรู้สู่โลกกว้าง 
 2 หมายถึง  สาระฉลาดคิดกว้างไกล 
 3  หมายถึง  สาระเรียนรู้ร่วมสมัย 
 4 หมายถึง  สาระใส่ใจตัวตน 

    ลำดับที่ 5-6  หมายถึง  ลำดับรายวิชาในแต่ละสาระ 
                  -  หมวดวิชาเฉพาะ 

 เลขประจำวิชาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง 
ขนส่งและโลจิสติกส์ ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้ 

 ลำดับเลขตำแหน่งที่ 1-3  ของสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ คือ 503 
 ลำดับเลขตำแหน่งที่ 4 หมายถึง ชั้นปีหรือความยาก 

เลข 1 หมายถึง ชั้นปีที่ 1 หรือความยากของวิชาลำดับที่ 1 
เลข 2 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 หรือความยากของวิชาลำดับที่ 2 
เลข 3 หมายถึง ชั้นปีที่ 3 หรือความยากของวิชาลำดับที่ 3 
เลข 4 หมายถึง ชั้นปีที่ 4 หรือความยากของวิชาลำดับที่ 4 

ลำดับเลขตำแหน่งที่ 5    หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชา 
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชากลศาสตร์ 
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเขียนแบบและวัสดุ 
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคนิคก่อสร้าง 
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์และภาษา 
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาขนส่งและโลจิสติกส์ 
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาออกแบบ 
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาจัดการงานก่อสร้างและจริยธรรมวิชาชีพ 
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาวิจัยและค้นคว้า 
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 ลำดับเลขตำแหน่งที่ 6    หมายถึง ลำดับของวิชาในกลุ่มย่อย  
 
 

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
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หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ มีรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร และทุกรายวิชาสามารถดำเนินการตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยดังนี้  
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต้องเรียนทุกกลุ่มวิชา รวมไม่น้อยกว่า 30   หน่วยกิต  
 รายละเอียดตามภาคผนวก ง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   
  เรียนไม่น้อยกว่า       94      หน่วยกิต 
  1. วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   18         หน่วยกิต 

503110 คณิตศาสตร์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์    3(3-0-6) 
503111 แคลคูลัส    3(3-0-6) 
503112 ฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 1     3(3-0-6) 
503113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 1    1(0-2-1) 
503114 ฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 2     3(3-0-6) 
503115 ปฏิบัติการฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 2    1(0-2-1) 
503116 เคมีในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์    3(3-0-6) 
503117 ปฏิบัติการเคมีในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์    1(0-2-1) 
2. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม  30     หน่วยกิต 
503118 กลศาสตร์วัสดุ    3(3-0-6) 
503120 เขียนแบบวิศวกรรมในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์   3(0-6-3) 
503121 วัสดุวิศวกรรม    3(3-0-6) 
503141  การใช้โปรแกรมสเปรดชีตในงานวิศวกรรม    3(0-6-3) 
503220  การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1    3(0-6-3) 
503230 วิศวกรรมสำรวจ    3(3-0-6) 
503231 ปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ    2(0-4-2) 
503250 วิศวกรรมขนส่ง    3(3-0-6) 
503260 วิศวกรรมการทาง    3(3-0-6) 
503261 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง    2(0-4-2) 
503380 ระเบียบวิธีวิจัย    2(2-0-4) 

   3. กลุ่มวิชาบังคับ        34   หน่วยกิต 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ แบ่งออกเป็น 2 แขนงวิชา
ดังต่อไปนี้ 

    - แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง  
503122 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ    2(0-4-2) 
503130 เทคโนโลยีงานก่อสร้าง    3(3-0-6) 
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503131 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานก่อสร้าง    2(0-4-2) 
503221 เทคโนโลยีคอนกรีต  3(3-0-6) 
503223 ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต  2(0-4-2) 
503310 ทฤษฎีโครงสร้าง  3(3-0-6) 
503311 ปฐพีกลศาสตร์  3(3-0-6) 
503312 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์  2(0-4-2) 
503321 แบบจำลองสารสนเทศอาคาร  3(1-4-4) 
503330 การสำรวจเส้นทางสำหรับวิศวกรรมการก่อสร้าง  3(0-6-3) 
503371 การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง  3(3-0-6) 
503381 เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง   2(0-4-2) 
503480 โครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง  3(0-6-3) 
 
    - แขนงวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์  
503234 การสำรวจเส้นทางสำหรับวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์   3(0-6-3) 
503251 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน    3(3-0-6) 
503350 การวิจัยการดําเนินงานในงานขนส่งและโลจิสติกส์   3(3-0-6) 
503351 วิศวกรรมจราจร    3(3-0-6) 
503354 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง    3(3-0-6) 
503356 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง   3(3-0-6) 
503357 การขนส่งและกระจายสินค้า   3(0-6-3) 
503358 การวิเคราะห์อุปสงค์ในการเดินทาง           3(3-0-6) 
503450 ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร    2(0-4-2) 
503451  ปฏิบัติการวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง   3(0-6-3) 
503382 เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 2(0-4-2) 
503481 โครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์  3(0-6-3) 
  
4. กลุ่มวิชาเลือก       6      หน่วยกิต 
โดยให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาเลือก จากกลุ่มวิชาที่ต่างจากกลุ่มวิชาเอกของตนเอง 
 - แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง  
503123 ฮวงจุ้ยกับบ้าน    3(3-0-6) 
503140 ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม   3(3-0-6) 
503222  การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 2  3(0-6-3) 
503224  อุปกรณ์งานระบบอาคาร    3(3-0-6) 
503232 การสำรวจภาคสนาม   1(0-80-0) 
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503233 นวัตกรรมการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
503270 จรรยาบรรณและกฎหมายควบคุมอาคาร   3(3-0-6) 
503271 การจัดการระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค   3(3-0-6) 
503272 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
503313 วิศวกรรมฐานราก   3(3-0-6) 
503320 ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม   3(3-0-6) 
503331 การก่อสร้างทางระบบราง   3(3-0-6) 
503332 โครงสร้างพื้นฐานของระบบราง   3(3-0-6) 
503340 เทคโนโลยีการออกแบบระบบสามมิติ   3(0-6-3) 
503360   การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  3(3-0-6) 
503361 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก   3(3-0-6) 
503362 การออกแบบระบบสุขาภิบาล   3(3-0-6) 
503370 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง   3(3-0-6) 
503372 การประมาณราคางานก่อสร้าง   3(2-3-4) 
503373 การจัดการเครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง  3(3-0-6) 
503374 การประกอบการธุรกิจการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
503375 เศรษฐศาสตร์สำหรับวิศวกร   3(3-0-6) 
503460 การออกแบบผิวทาง   3(3-0-6) 
503461 การออกแบบอาคาร    3(2-2-5) 
503470 การบริหารโครงการก่อสร้าง   3(3-0-6) 
503471  การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง   3(2-2-5) 
503472 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง    3(0-6-3) 
503473 การสร้างโมเดลอาคารสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์  3(0-6-3) 

 
  - แขนงวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์  
  503150 ความรู้เบื้องต้นระบบการขนส่งและโลจิสติกส์  3(3-0-6) 
  503252 สิ่งแวดล้อมและพลังงานในภาคการขนส่ง   3(2-2-5) 
  503253 กฎหมายการขนส่งและการจราจร   3(3-0-6) 
  503254 ระบบรางเบื้องต้น   3(3-0-6) 
  503255 ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ  3(3-0-6) 
  503256 การจัดการการขนส่ง   3(3-0-6) 
  503258 ระบบการขนส่งสินค้าทางราง   3(3-0-6) 
  503259 เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับสำหรับวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
  503352  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว  3(3-0-6) 
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  503353  ความปลอดภัยในการขนส่ง            3(3-0-6) 
  503355  การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ            3(3-0-6) 
  503359 แบบจำลองแบบโซ่อุปทาน   3(3-0-6) 
  503440 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม  3(2-3-4) 

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

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียน

แล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 

12. แผนการเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
12.1 แผนการศึกษา ภาคปกติ 

     แผนการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปวิชาที่ 1 3(x-x-x) 
เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

503110 คณิตศาสตร์ในงานก่อสร้างและ      
           โลจิสติกส์  

3(3-0-6) 

503112 ฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 1 3(3-0-6) 
503113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ในงานก่อสร้าง
และโลจิสติกส์ 1 

1(0-2-1) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

503118 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6) 
503120 เขียนแบบวิศวกรรมในงานก่อสร้าง
และโลจิสติกส์ 

3(0-6-3) 

รวม 16(x-x–x) 
 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
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หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 4 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

503111 แคลคูลัส 3(3-0-6) 
503114 ฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 2 3(3-0-6) 
503115 ปฏิบัติการฟิสิกส์ในงานก่อสร้าง 
และโลจิสติกส์ 2 

1(0-2-1) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

503141 การใช้โปรแกรมสเปรดชีตในงาน
วิศวกรรม 

3(0-6-3) 

503121 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
รวม 22(x-x–x) 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 5 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 6 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 7 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

503116 เคมีในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
503117 ปฏิบัติการเคมีในงานก่อสร้าง 
           และโลจิสติกส ์

1(0-2-1) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503130 เทคโนโลยีงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
503122 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 2(0-4-2) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเลือก 503xxx วิชาเลือกวิชาที่ 1 3(x-x-x) 
รวม 21(x-x–x) 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 8 3(x-x-x) 

503230 วิศวกรรมสำรวจ 3(3-0-6) 
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เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

503231 ปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ 2(0-4-2) 
503250 วิศวกรรมขนส่ง 3(3-0-6) 
503260 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503131 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานก่อสร้าง 2(0-4-2) 
เฉพาะกลุ่มวิชาเลือก 503xxx วิชาเลือกวิชาที่ 2 3(x-x-x) 
เลือกเสรี xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

รวม 22(x–x–x) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 9 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 10 3(x-x-x) 
เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

503220 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย
คอมพิวเตอร์ 1 

3(0-6-3) 

503380 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 
เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503221 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(3-0-6) 

503223 ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต 2(0-4-2) 
503310 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 

เลือกเสรี xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
รวม 22(x–x–x) 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

503261 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 2(0-4-2) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503311 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
503312 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 2(0-4-2) 
503321 แบบจำลองสารสนเทศอาคาร 3(1-4-4) 
503371 การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
503381 เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชา
วิศวกรรมการก่อสร้าง 

2(0-4-2) 
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รวม 15(7–16–22) 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503330 การสำรวจเส้นทางสำหรับ   

           วิศวกรรมการก่อสร้าง  
3(0-6-3) 

503480 โครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรม  
           การก่อสร้าง  

3(0-6-3) 

ฝึกประสบการณ์ ฯ 503390 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
           วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่ง 
           และโลจิสติกส ์

1(0-45-0) 

รวม 7(0–57–6) 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ฝึกประสบการณ์ ฯ 503490 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม 

           การก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์  
           หรือ 
503491 สหกิจศึกษา 

5(0-450-0) 
 
 

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

  
แผนการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปวิชาที่ 1 3(x-x-x) 
เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

503110 คณิตศาสตร์ในงานก่อสร้างและ 
           โลจิสติกส์  

3(3-0-6) 

503112 ฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 1 3(3-0-6) 
503113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ในงานก่อสร้าง 
           และโลจิสติกส์ 1 

1(0-2-1) 
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เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

503118 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6) 
503120 เขียนแบบวิศวกรรมในงานก่อสร้าง 
           และโลจิสติกส ์

3(0-6-3) 

รวม 16(x-x–x) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 4 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

503111 แคลคูลัส 3(3-0-6) 
503114 ฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 2 3(3-0-6) 
503115 ปฏิบัติการฟิสิกส์ในงานก่อสร้าง 
           และโลจิสติกส์ 2 

1(0-2-1) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

503141 การใช้โปรแกรมสเปรดชีตในงาน 
           วิศวกรรม 

3(0-6-3) 

503121 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
รวม 22(x-x–x) 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 5 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 6 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 7 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

503116 เคมีในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
503117 ปฏิบัติการเคมีในงานก่อสร้าง 
           และโลจิสติกส ์

1(0-2-1) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503234 การสำรวจเส้นทางสำหรับ
วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

3(0-6-3) 

503251 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน 

3(3-0-6) 
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เฉพาะกลุ่มวิชาเลือก 503xxx วิชาเลือกวิชาที่ 1 3(x-x-x) 
รวม 22(x-x–x) 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 8 3(x-x-x) 
เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

503230 วิศวกรรมสำรวจ 3(3-0-6) 
503231 ปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ 2(0-4-2) 
503250 วิศวกรรมขนส่ง 3(3-0-6) 
503260 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเลือก 503xxx วิชาเลือกวิชาที่ 2 3(x-x-x) 
เลือกเสรี xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

รวม 20(x–x–x) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 9 3(x-x-x) 

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 10 3(x-x-x) 
เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

503220 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย
คอมพิวเตอร์ 1 

3(0-6-3) 

503380 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 
เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503350 การวิจัยการดําเนินงานในงาน

ขนส่งและโลจิสติกส์ 
3(3-0-6) 

503351 วิศวกรรมจราจร 3(3-0-6) 
503450 ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร 2(0-4-2) 

เลือกเสรี xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
รวม 22(x–x–x) 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
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(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

503261 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 2(0-4-2) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503354 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 3(3-0-6) 
503356 การจัดการคลังสินค้าและสินค้า  
คงคลัง 

3(3-0-6) 

503357 การขนส่งและกระจายสินค้า 3(0-6-3) 
503358 การวิเคราะห์อุปสงค์ในการ
เดินทาง 

3(3-0-6) 

503382 เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชา
วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 

2(0-4-2) 

รวม 16(9–14–25) 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503451 ปฏิบัติการวิเคราะห์อุปสงค์การ

เดินทาง 
3(0-6-3) 

503481 โครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรม  
           ขนส่งและโลจิสติกส ์  

3(0-6-3) 

ฝึกประสบการณ์ ฯ 503390 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
           วิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่ง 
           และโลจิสติกส ์

1(0-45-0) 

รวม 7(0–57–6) 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏิบตัิ-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
ฝึกประสบการณ์ ฯ 503490 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรม

การก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ หรือ 
503491 สหกิจศึกษา 

5(0-450-0) 
 
 

6(0-640-0) 
รวม 5(0-450-0) หรือ 6(0-640-0) 
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12.2 แผนการศึกษาโครงการการศึกษาเพื่อปวงชน (ภาค กศ.ปช.) 
     แผนการศึกษา แขนงวิชา วิศวกรรมการก่อสร้าง 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปวิชาที่ 1 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

503110 คณิตศาสตร์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
503112 ฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 1 3(3-0-6) 
503113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและ 
           โลจิสติกส์ 1 

1(0-2-1) 

รวม 13(x-x–x) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 4 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

503111 แคลคูลัส 3(3-0-6) 
503114 ฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 2 3(3-0-6) 
503115 ปฏิบัติการฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและ 
           โลจิสติกส์ 2 

1(0-2-1) 

รวม 13(x-x–x) 
 

ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

503118 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6) 
503120 เขียนแบบวิศวกรรมในงานก่อสร้าง 
           และโลจิสติกส ์

3(0-6-3) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเลือก 503xxx วิชาเลือกวิชาที่ 1 3(x-x-x) 
รวม 9(x-x–x) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 5 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 6 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

503116 เคมีในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
503117 ปฏิบัติการเคมีในงานก่อสร้างและ 
           โลจิสติกส ์

1(0-2-1) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

503121 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503122 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 2(0-4-2) 
รวม 15 (x-x–x) 

 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 7 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 8 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

503141 การใช้โปรแกรมสเปรดชีตในงาน
วิศวกรรม 

3(0-6-3) 

503230 วิศวกรรมสำรวจ 3(3-0-6) 
503231 ปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ 2(0-4-2) 

รวม 14(x–x–x) 
 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

503220 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย
คอมพิวเตอร์ 1 

3(0-6-3) 

503250 วิศวกรรมขนส่ง 3(3-0-6) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503130 เทคโนโลยีงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 
รวม 9(6–6–15) 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 9 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 10 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

503260 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503131 ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานก่อสร้าง 2(0-4-2) 
เลือกเสรี xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 

รวม 14(x–x–x) 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรม 

503261 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 2(0-4-2) 
503380 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503221 เทคโนโลยีคอนกรีต 3(3-0-6) 
503223 ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต 2(0-4-2) 
503310 ทฤษฎีโครงสร้าง 3(3-0-6) 

เลือกเสรี xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 
รวม 15 (x–x–x) 

 
ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503321 แบบจำลองสารสนเทศอาคาร 3(1-4-4) 

503371 การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเลือก 503xxx วิชาเลือกวิชาที่ 2 3(x-x-x) 
รวม 9(x–x–x) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503311 ปฐพีกลศาสตร์ 3(3-0-6) 
503312 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 2(0-4-2) 
503330 การสำรวจเส้นทางสำหรับวิศวกรรมการ 
           ก่อสร้าง 

3(0-6-3) 

503381 เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรม 
           การก่อสร้าง 

2(0-4-2) 

ฝึกประสบการณ์ ฯ 503390 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
           วิศวกรรมการก่อสร้างขนส่งและ 
           โลจิสติกส ์

1(0-45-0) 

รวม 11(3–59–13) 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ฝึกประสบการณ์ ฯ 503490 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการ
ก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์  
503491 สหกิจศึกษา 

5(0-450-0) 
 

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

 
ปีท่ี 4 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

503480 โครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการ 
           ก่อสร้าง 

3(0-6-3) 

รวม 3(0-6-3) 
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  แผนการศึกษา แขนงวิชา วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปวิชาที่ 1 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 2 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

503110 คณิตศาสตร์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
503112 ฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 1 3(3-0-6) 
503113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและ 
           โลจิสติกส์ 1 

1(0-2-1) 

รวม 13(x-x–x) 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วย
ตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 3 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 4 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

503111 แคลคูลัส 3(3-0-6) 
503114 ฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 2 3(3-0-6) 
503115 ปฏิบัติการฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและ 
           โลจิสติกส์ 2 

1(0-2-1) 

รวม 13(x-x–x) 
 

ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

503118 กลศาสตร์วัสดุ 3(3-0-6) 
503120 เขียนแบบวิศวกรรมในงานก่อสร้าง 
           และโลจิสติกส ์

3(0-6-3) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเลือก 503xxx วิชาเลือกวิชาที่ 1 3(x-x-x) 
รวม 9(x-x–x) 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 5 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 6 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

503116 เคมีในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 3(3-0-6) 
503117 ปฏิบัติการเคมีในงานก่อสร้างและ 
           โลจิสติกส ์

1(0-2-1) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

503121 วัสดุวิศวกรรม  3(3-0-6) 

รวม 13 (x-x–x) 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 7 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 8 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

503141 การใช้โปรแกรมสเปรดชีตในงาน
วิศวกรรม 

3(0-6-3) 

503230 วิศวกรรมสำรวจ 3(3-0-6) 
503231 ปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ 2(0-4-2) 

รวม 14(x–x–x) 
 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทางวิศวกรรม 

503220 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย
คอมพิวเตอร์ 1 

3(0-6-3) 

503250 วิศวกรรมขนส่ง 3(3-0-6) 
เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503251 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

รวม 9(6–6–15) 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 9 3(x-x-x) 
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไป 10 3(x-x-x) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
ทางวิศวกรรม 

503260 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 

503261 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง 2(0-4-2) 

เลือกเสรี xxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 3(x-x-x) 
รวม 14(x–x–x) 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐาน
ทางวิศวกรรม 

503380 ระเบียบวิธีวิจัย 2(2-0-4) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503234 การสำรวจเส้นทางสำหรับวิศวกรรม
ขนส่งและโลจิสติกส์ 

3(0-6-3) 

503350 การวิจัยการดําเนินงานในงานขนส่ง
และโลจิสติกส์ 

3(3-0-6) 

503354 เศรษฐศาสตร์ขนส่ง 3(3-0-6) 
เลือกเสรี xxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 3(x-x-x) 

รวม 14 (x–x–x) 
 

ปีท่ี 3 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503356 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคง
คลัง 

3(3-0-6) 

503357 การขนส่งและกระจายสินค้า 3(0-6-3) 

เฉพาะกลุ่มวิชาเลือก 503xxx วิชาเลือกวิชาที่ 2 3(x-x-x) 
รวม 9(x–x–x) 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชาบังคับ 503351 วิศวกรรมจราจร 3(3-0-6) 
503358 การวิเคราะห์อุปสงค์ในการเดินทาง 3(3-0-6) 
503381 เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรม 
           ขนส่งและโลจิสติกส ์

2(0-4-2) 

503450 ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร 2(0-4-2) 
503451 ปฏิบัติการวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง 3(0-6-3) 

ฝึกประสบการณ์ ฯ 503390 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
           วิศวกรรมการก่อสร้างขนส่งและ 
           โลจิสติกส ์

1(0-45-0) 

รวม 14(3–59–19) 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

ฝึกประสบการณ์ ฯ 503490 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการ
ก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์  
503491 สหกิจศึกษา 

5(0-450-0) 
 

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

 
ปีท่ี 4 ภาคฤดูร้อน 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

เฉพาะกลุ่มวิชา
พ้ืนฐานทาง
วิศวกรรม 

503480 โครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรม 
           ขนส่งและโลจิสติกส ์  

3(0-6-3) 

รวม 3(0-6-3) 
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13 คำอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

รายละเอียดตามภาคผนวก ง หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
1. วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

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

 (Mathematics in Construction and Logistics) 
 เลขยกกำลัง การหาพื้นที่และปริมาตร สมการ การแก้สมการ  ตรีโกณมิติ เวกเตอร์ เรขาคณิต การหา
อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต 
 
503111  แคลคูลัส             3(3-0-6) 

 (Calculus) 
 สมบัติและการดำเนินการของเมทริกซ์  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ลำดับและอนุกรม อนุพันธ์
ของฟังก์ชัน ฟังก์ชันผกผัน การประยุกต์ของอนุพันธ์  และการหาปริพันธ์ 
 
503112  ฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 1            3(3-0-6) 

 (Physics in Construction and Logistics 1) 
เน้นการประยุกต์ใช้กฎต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ เวกเตอร์ การเคลื่อนที่แนวเส้นตรง มวล แรง และกฎการ

เคลื่อนที่ของนิวตัน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ งานและพลังงาน  โมเมนตัมและการชน สภาพสมดุลและสภาพ
ยืดหยุ่น 
 
503113  ปฏิบัติการฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 1            1(0-2-1) 

 (Physics Laboratory in Construction and Logistics 1) 
 ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาค สมบัติเชิงกลของ
สาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพล
ศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง 
 
503114  ฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 2            3(3-0-6) 

 (Physics in Construction and Logistics 2) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503112 ฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและ        
      โลจิสติกส์ 1 
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 ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน คลื่นแม่เหล็กไฟ้ฟ้า 
ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียส 
 
503115  ปฏิบัติการฟิสิกส์ในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์ 2            1(0-2-1) 

 (Physics Laboratory in Construction and Logistics 2) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503113 ปฏิบัติการฟิสิกส์ในงานก่อสร้าง 
 และโลจิสติกส์ 1  

 ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับอิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน 
คลื่นแม่เหล็กไฟ้ฟ้า ทัศนศาสตร์และฟิสิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียส 
 
503116  เคมีในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์             3(3-0-6) 

 (Chemistry in Construction and Logistics) 
 พ้ืนฐานของทฤษฎีอะตอมและมวลสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย สมดุล
เคมี สมดุลไอออนในน้ำ จลนศาสตร์เคมี โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม พันธะเคมี สมบัติตามตารางพีริออ
ดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะ และธาตุแทรนซิซัน 
 
503117  ปฏิบัติการเคมีในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์            1(0-2-1) 

 (Chemistry Laboratory in Construction and Logistics) 
 ปฏิบัติการเก่ียวกับการเตรียมสารละลาย และการคำนวณหาความเข้มข้น สมบัติของก๊าซ โครงสร้างของ
ผลึกสามัญบางชนิด สมดุลเคมี ปฏิกิริยาของกรด เบส เกลือ สมบัติของของเหลว สมบัติคอลลิเกทีฟของ
สารละลาย จลนศาสตร์ สมบัติของธาตุ เรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะและธาตุแทรนซิชัน 
 

2. วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม 
รหัสวิชา           ชื่อและคำอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
503118 กลศาสตร์วัสดุ             3(3-0-6) 

 (Materials Mechanics) 
 ศึกษาหลักการเบื้องต้นของกลศาสตร์ การสมดุล และการเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ การวิเคราะห์แรงใน
ชิ้นส่วนของโครงสร้าง จุดศูนย์ถ่วงและโมเมนต์ความเฉื่อยของพ้ืนที่ พ้ืนฐานกลศาสตร์วัสดุเบื้องต้น และระบบแรง 
ความเค้นและความเครียด  ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด  สมบัติทางกลของของแข็ง แรงบิด 
แผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด ความเค้นดัดและความเค้นเฉือนในคาน 
 
\ 
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503120  เขียนแบบวิศวกรรมในงานก่อสร้างและโลจิสติกส์            3(0-6-3) 
 (Engineering Drawing in Construction and Logistics) 

 หลักการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ การเขียนสัญลักษณ์ในแบบ และฝึกปฏิบัติการเขียนรูปไอโซเมติก 
แปลนพ้ืน รูปด้าน รูปตัด แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบระบบสุขาภิบาล  ผังบริเวณ และรายการประกอบแบบ 
 
503121  วัสดุวิศวกรรม              3(3-0-6) 

 (Engineering Materials) 
 แหล่งผลิต กระบวนการผลิต ลักษณะและคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและทางกล การใช้งาน และวิธี
เก็บรักษาของวัสดุที่นำมาใช้กับงานก่อสร้างประเภทต่าง ๆ เช่น หิน ทราย ปูนซิเมนต์  ไม้ เหล็ก ผลิตภัณฑ์
คอนกรีต วัสดุก่อ วัสดุตกแต่งผนังและพ้ืน ฝ้าเพดาน หลังคา 
 
503141  การใช้โปรแกรมสเปรดชีตในงานวิศวกรรม        3(0-6-3) 

 (Spreadsheets in Engineering) 
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีตในการคำนวณวิเคราะห์ข้อมูล ฟังก์ชันการคำนวณ การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น การประยุกต์ใช้สร้างงานบนตารางทำงาน รวมทั้งการประยุกต์ใช้โปรแกรมแผ่นตารางใน
งานวิศวกรรม 
 
503220  การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1            3(0-6-3) 

 (Computer Engineering Drawing 1) 
 พื้นฐานการเขียนแบบก่อสร้างด้วยซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ เทคนิคการเขียนแบบเบื้องต้น การตั้งค่า
พื้นฐานสำหรับงานเขียนแบบก่อสร้าง การเขียนแบบเบื้องต้นด้วยกลุ่มคำสั่งสำหรับการ เขียนวัตถุ กลุ่มคำสั่ง
สำหรับการแก้ไขวัตถุ  การบอกรายละเอียดเกี่ยวกับภาพวาด การประยุกต์ใช้ BIM หรือโปรแกรมที่ได้รับความ
นิยมในปัจจุบัน ในงานเขียนแบบก่อสร้าง 
 
503230  วิศวกรรมสำรวจ             3(3-0-6) 

 (Survey Engineering) 
 งานสำรวจเบื้องต้น การวัดระยะทางด้วยวิธีต่าง ๆ ระบบทิศ หลักการทำระดับ การใช้เครื่องมือในงาน
ระดับ การคำนวณปรับแก้วงรอบระดับ ระบบการวัดมุม ระบบทิศและระบบพิกัดฉาก การใช้กล้องวัดมุม การ
คำนวณปรับแก้วงรอบ เส้นชั้นความสูง  การทำแผนที่ภูมิประเทศ การสำรวจด้วยกล้องประมวลผลรวม การ
สำรวจด้วยเครื่องหาค่าพิกัดจากดาวเทียม การประยุกต์ทฤษฎีการสำรวจเพื่อการวางแผนงานก่อสร้าง การ
กำหนดตำแหน่งและระดับในงานก่อสร้างอาคารประเภทต่าง ๆ 
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503231  ปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ   2(0-4-2) 
 (Survey Engineering Practices) 

 พื้นความรู้ : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับรายวิชา 503230  
      วิศวกรรมสำรวจ 

 การฝึกปฏิบัติที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาวิศวกรรมสำรวจ ได้แก่ การวัดระยะทางด้วยวิธีต่าง ๆ การตั้ง
กล้องระดับ การฝึกอ่านค่าจากไม้เล็งระดับ การทำระดับแบบสายใยเดียว การทำระดับแบบสามสายใย วงรอบ
ระดับและการปรับแก้ การตั้งกล้องวัดมุม การฝึกอ่านมุมดิ่งและมุมราบ วงรอบและการปรับแก้ การทำผังบริเวณ 
การหาเส้นชั้นความสูง การใช้เครื่องหาพิกัดจากดาวเทียมในการทำแผนที่ภูมิประเทศ การวางผังและกำหนดค่า
ระดับในงานก่อสร้างอาคาร 
 
503250  วิศวกรรมขนส่ง           3(3-0-6) 

 (Transportation Engineering) 
 องค์ประกอบของระบบการขนส่ง การขนส่งรูปแบบต่าง ๆ วิศวกรรมจราจร การวิเคราะห์และออกแบบ
ด้านจราจร การวางแผนการขนส่ง หลักเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมขนส่ง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษา
ผลกระทบทางการจราจรและสถานที่จอดรถ การประเมินโครงการ และความปลอดภัยทางถนน 
 
503260  วิศวกรรมการทาง             3(3-0-6) 

 (Highway Engineering) 
 หลักการของการวางแผนสร้างทาง การออกแบบและดำเนินการทางเรขาคณิต การออกแบบทางแยก
และทางต่างระดับ การออกแบบผิวทางเบื้องต้น การก่อสร้าง การบำรุงรักษา และเศรษฐศาสตร์การทางเบื้องต้น 
 
503261  ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง             2(0-4-2) 

 (Highway Engineering Testing) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านหรือศึกษาพร้อมรายวิชา 503260 
       วิศวกรรมการทาง 

 ปฏิบัติการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุที่ใช้ในในการสร้างถนนตั้งแต่ชั้นพ้ืน
ทางจนถึงชั้นผิวทาง ดินลูกรัง คอนกรีต และยางมะตอย 
 
503380  ระเบียบวิธีวิจัย              2(2-0-4) 

 (Research Methodology) 
 ความรู้เบื้องต้นทางการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การกำหนดปัญหาการวิจัย ขั้นตอนการ
วิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนข้อเสนอการวิจัย และการเขียน
บทความ 
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3. กลุ่มวิชาบังคับ 
แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 

รหัสวิชา           ชื่อและคำอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
503122  ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ              2(0-4-2) 

 (Materials Testing) 
 การทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเพ่ือหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุที่ใช้ในงาน
ก่อสร้าง เช่น ไม้ เหล็ก วัสดุชิ้นส่วนหน้าตัดรูปต่าง ๆ และวัสดุตกแต่งผิว เป็นต้น 
 
503130  เทคโนโลยีงานก่อสร้าง                3(3-0-6) 

 (Construction Technology) 
 หลักการและทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือในงานก่อสร้าง พร้อมทั้งการเลือกใช้วัสดุ ขั้นตอนการ
ก่อสร้าง การวางผังก่อสร้าง งานไม้ งานคอนกรีต งานเหล็ก และเทคนิคในการก่อสร้าง เช่น วิธีการก่ออิฐ การ
ฉาบปูน การตกแต่งพ้ืนผิวและผนัง 
 
503131  ปฏิบัติการเทคโนโลยีงานก่อสร้าง            2(0-4-2) 

 (Construction Technology Practice) 
          พื้นความรู้ : ศึกษาพร้อมกับรายวิชา 503130 เทคโนโลยีงานก่อสร้าง 

ฝึกปฏิบัติและเก่ียวกับการใช้เครื่องมือในงานก่อสร้าง พร้อมทั้งการเลือกใช้วัสดุ ขั้นตอนการก่อสร้าง การ
วางผังก่อสร้าง งานไม้ งานคอนกรีต งานเหล็ก และเทคนิคในการก่อสร้าง เช่น วิธีการก่ออิฐ การฉาบปูน การ
ตกแต่งพ้ืนผิวและผนัง 
 
503221  เทคโนโลยีคอนกรีต              3(3-0-6) 

 (Concrete Technology) 
 คุณสมบัติของวัสดุผสมคอนกรีต การเก็บรักษาวัสดุผสมคอนกรีต คุณสมบัติของคอนกรีต การผสม  การ
เท  การลำเลียง  การทำคอนกรีตให้แน่น การบ่ม การควบคุมคุณภาพของคอนกรีต การออกแบบส่วนผสม
คอนกรีต วิธีพิเศษของงานคอนกรีต งานคอนกรีตกำลังสูง คอนกรีตอัดแรง  คอนกรีตพิเศษ คอนกรีตเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 
 
503223 ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต              2(0-4-2) 

 (Concrete Materials Testing) 
 ปฏิบัติการทดสอบเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุผสมคอนกรีตและคอนกรีตในด้าน
ต่าง ๆ 
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503310  ทฤษฎีโครงสร้าง              3(3-0-6) 
 (Theory of Structures) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503118 กลศาสตร์วัสดุ 

 การวิเคราะห์โครงสร้าง เพ่ือหาแรงปฏิกิริยา  แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นเนื่องจากแรงกระทำแบบ
ต่าง ๆ บนโครงสร้างคาน  แรงภายในโครงข้อหมุน การโก่งตัวของโครงสร้าง 
 
503311  ปฐพีกลศาสตร์                3(3-0-6) 

 (Soil Mechanics) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503118 กลศาสตร์วัสดุ 

 ศึกษาการกำเนิดของดิน คุณสมบัติทางกายภาพของดิน การจำแนกประเภทของดิน การสำรวจดินเพ่ือ
การก่อสร้าง การไหลของน้ำในดิน หน่วยแรงในมวลดิน การรับกำลังรับแรงเฉือนของดิน การยุบอัดตัวของดิน 
การบดอัดดิน 
 
503312  ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์              2(0-4-2) 

 (Soil Mechanics Laboratory) 
 พื้นความรู้ : เคยศึกษาหรือศึกษาพร้อมกับรายวิชา 503311 
 ปฐพีกลศาสตร์ 

 การปฏิบัติการเพื่อหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางวิศวกรรมของดิน ดังนี้ การเจาะสำรวจชั้นดินใน
ระดับตื้นด้วยสว่านมือการเจาะสำรวจและเก็บตัวอย่างดิน การหาขนาดเม็ดดิน  ค่าพิกัดอัตเตอร์เบิร์ก ค่าความ
ถ่วงจำเพาะของเม็ดดิน ค่าสัมประสิทธิ์ผ่านของดิน ค่าความต้านทานแรงเฉือน การยุบอัดตัวของดิน ความแน่น
ของดินในห้องปฏิบัติการ า  ซี บี อาร์ ของดิน และความหนาแน่นของดินในสนาม 
 
503321  แบบจำลองสารสนเทศอาคาร                3(1-4-4) 

 (Building Information Modeling) 
 หลักการนำแบบจำลองสารสนเทศอาคารไปใช้ในกระบวนการก่อสร้าง โดยเน้นการนำไปใช้ในช่วงเวลา
ระหว่างการก่อสร้าง การสร้างโมเดลอาคารและจัดทำข้อมูลเพื่อนำไปใช้เป็นแบบจำลองสารสนเทศอาคารเพ่ือ
การประมาณราคา การควบคุมงานก่อสร้าง และการบริหารงานก่อสร้าง 
 
503330  การสำรวจเส้นทางสำหรับวิศวกรรมการก่อสร้าง            3(0-6-3) 

 (Route Surveying for Construction Engineering) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503230 วิศวกรรมสำรวจ 

 เทคนิคในการสำรวจแนวเส้นทาง หลักการออกแบบเส้นทาง และความปลอดภัยของทางโค้ง การ
ออกแบบโค้งทางราบ โค้งวงกลม โค้งผสม และโค้งย้อน โค้งก้นหอย โค้งดิ่ง การคำนวณ งานดิน กราฟมวลดิน 
การวางผังแนวเส้นทาง การกำหนดหมุด การสำรวจเส้นทางเพ่ือการก่อสร้าง 
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503371  การจัดและการบริหารงานก่อสร้าง            3(3-0-6) 
 (Organization and Management of Construction) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503130 เทคโนโลยีงานก่อสร้าง 

 แนวคิด ทฤษฎีการจัดและการบริหารงานก่อสร้างโดยเน้นเทคโนโลยีอาคาร สีเขียว หลักและ
กระบวนการบริหาร การวางแผนงานก่อสร้าง การจัดหน่วยงาน การควบคุมและการตรวจสอบ การประสานงาน 
การทำรายงานการก่อสร้างการประชาสัมพันธ์ การบริหารการเงิน เครื่องมือ และวัสดุก่อสร้าง การบริหารงาน
บุคคลในงานก่อสร้างขั้นตอนการประกวดราคา การบริหารงานรับเหมา การทำสัญญาก่อสร้าง การวางแผนด้วย
วิธีการต่าง ๆ เช่น เทคนิคแผนภูมิแท่ง  เทคนิคการควบคุมโครงการโดยวิธีการวิถีวิกฤต  เทคนิควิธีการวางแผน
และการควบคุมแผน การปรับแผนงาน การประเมินผลงาน การปรับปรุงแก้ไขแผนงาน 
 
503381               เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 2(0-4-2) 
 (Construction Engineering Pre-Project) 

 พื้นความรู้ : ศึกษาพร้อมกับหรือสอบผ่านรายวิชา 503380 
 ระเบียบวิธีวิจัย 

 การฝึกสร้างโจทย์วิจัย การออกแบบขั้นตอนการวิจัย สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรม
การก่อสร้าง โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยจัดทำข้อเสนอและหัวข้อเค้าโครงโครงการพิเศษสาขาวิชา
วิศวกรรมการก่อสร้าง การนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ประกอบไปด้วย บทนำ ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
และวิธีดำเนินการวิจัย 
 
503480  โครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง  3(0-9-0) 

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

 การศึกษาโครงการพิเศษด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง นักศึกษาทำการวิจัยค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจและมี
ความถนัดเป็นพิเศษเป็นรายบุคคลหรือกลุ ่ม โดยได้ร ับการอนุมัติและแนะนำจาก  คณาอาจารย์ที ่ เป็น
คณะกรรมการและอาจารย์ที ่ปรึกษาตามขั ้นตอน และนักศึกษาต้องสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ต่อหน้า
คณะกรรมการและส่งเล่มปริญญานิพนธ์และผลงานต่อคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
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 แขนงวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
รหัสวิชา           ชื่อและคำอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
503234  การสำรวจเส้นทางสำหรับวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์   3(0-6-3) 

 (Route Surveying for Transport and Logistics Engineering) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503230 วิศวกรรมสำรวจ 

 เทคนิคในการสำรวจแนวเส้นทาง หลักการออกแบบเส้นทาง และความปลอดภัยของทางโค้ง การ
ออกแบบโค้งทางราบ โค้งวงกลม โค้งผสม และโค้งย้อน โค้งก้นหอย โค้งดิ่ง การคำนวณ งานดิน กราฟมวลดิน 
การวางผังแนวเส้นทาง การกำหนดหมุด การสำรวจเส้นทางสำหรับวิศวกรรมจราจรเพื่อการออกแบบเส้นทาง 
 
503251  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน             3(3-0-6)  

 (Logistics and Supply Chain Management) 
 ความรู้เบื ้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กิจกรรมโลจิสติกส์ หลักการจัดการโซ่
อุปทาน การดำเนินงานโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน การบูรณาการโซ่อุปทาน  การกระจายสินค้า การจัดการสินค้าคง
คลัง การปรับปรุงสมรรถนะของโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 
503350  การวิจัยการดําเนินงานในงานขนส่งและโลจิสติกส์            3(3-0-6)  

 (Operations Research in Transport and Logistics) 
 หลักการการวิจัยดำเนินงาน ความน่าจะเป็น แบบจำลองการตัดสินใจ การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น 
โปรแกรมเชิงเส้น  แบบจำลองการขนส่ง แบบจำลองการควบคุมสินค้า ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีเกม และการ
จำลองสถานการณ ์
 
503351  วิศวกรรมจราจร             3(3-0-6) 

 (Traffic Engineering) 
  องค์ประกอบของการจราจร วิธีการศึกษา เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ด้านการจราจร ความ
ปลอดภัย คุณสมบัติพื้นฐานและทฤษฎีการไหลของการจราจร  การออกแบบการควบคุมทางแยก การออกแบบที่
จอดรถ ปริมาณและความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดคุณภาพของการบริการของโครงสร้างพื้นฐานการจราจร 
 
503354  เศรษฐศาสตร์การขนส่ง             3(3-0-6) 

 (Transport Economics) 
 พฤติกรรมของผู้บริโภค การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานการขนส่ง การกำหนดราคา และการวิเคราะห์
การลงทุน และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ของการขนส่งในการประเมินความเหมาะสมของโครงการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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503356  การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง            3(3-0-6)  
 (Inventory and Warehouse Management) 

 ความหมาย ประเภทของสินค้าคงคลัง การเลือกทำเลที่ตั้งคลังสินค้า การเลือกอุปกรณ์การจัดเก็บและ
การยกขนสินค้า การจัดการพ้ืนที่ใช้งาน การบริหารทรัพยากรคลังสินค้า การจัดการการไหลเวียนของสินค้า การ
ควบคุมและจัดเก็บสินค้าคงคลัง การจัดการสินค้าคงคลัง 
 
503357  การขนส่งและกระจายสินค้า             3(0-6-3)  

 (Transportation and Distribution) 
 ฝึกทักษะการวิเคราะห์ระบบการขนส่งและการกระจายสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ การกำหนดเส้นทางใน
การขนส่งและกระจายสินค้า   แบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการขนส่งและการกระจายสินค้า การจัด
ตารางเวลาและกำหนดเส้นทางในการส่งและการกระจายสินค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายในการขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ 
 
503358  การวิเคราะห์อุปสงค์ในการเดินทาง             3(3-0-6) 

 (Analysis of Travel Demand) 
นิยามและลักษณะของการวางแผนการขนส่งในเขตเมือง การคาดคะเนความต้องการการเดินทางทั้ง

เมืองและเฉพาะที่ รูปแบบการเดินทางแบบรวมและแบบแยก แบบจำลองการเกิดการเดินทาง แบบจำลองการ
กระจายการเดินทาง การเลือกรูปแบบการเดินทาง และการเลือกเส้นทางการเดินทาง การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการคาดคะเนความต้องการในการเดินทาง 
 
503450  ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร             2(0-4-2) 

 (Traffic Engineering Laboratory) 
 การสร้างแบบจำลององค์ประกอบของการจราจร เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ด้านการจราจร ความปลอดภัย 
คุณสมบัติพื้นฐานและทฤษฎีการไหลของการจราจร  การออกแบบการควบคุมทางแยก การออกแบบที่จอดรถ 
ปริมาณและความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดคุณภาพของการบริการของโครงสร้างพ้ืนฐานการจราจร 
 
503451  ปฏิบัติการวิเคราะห์อุปสงค์การเดินทาง 3(0-6-3) 

 (Travel Demand Analysis Laboratory) 
 การคาดคะเนความต้องการการเดินทาง รูปแบบการเดินทางแบบรวมและแบบแยก แบบจำลองการ
เดินทางเชิงยุทธศาสตร์การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคาดคะเนความต้องการในการเดินทาง 
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503382               เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 2(0-4-2) 
 (Transport and Logistics Engineering Pre-Project) 

 พื้นความรู้ : ศึกษาพร้อมกับหรือสอบผ่านรายวิชา 503380 
 ระเบียบวิธีวิจัย 

 การฝึกสร้างโจทย์วิจัย การออกแบบขั้นตอนการวิจัย สำหรับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรม
ขนส่งและโลจิสติกส์ โดยศึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม โดยจัดทำข้อเสนอและหัวข้อเค้าโครงโครงการพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ การนำเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ประกอบไปด้วย บทนำ ทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง และวิธีดำเนินการวิจัย 
 
503481  โครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์   3(0-9-0) 

 (Transport and Logistics Engineering Project) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา  503380 ระเบียบวิธีวิจัย 
       และ 503382 เตรียมโครงการพิเศษ 
      สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 

 การศึกษาโครงการพิเศษด้านวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ นักศึกษาทำการวิจัยค้นคว้าในหัวข้อที่สนใจ
และมีความถนัดเป็นพิเศษเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม โดยได้รับการอนุมัติและแนะนำจาก  คณาอาจารย์ที่เป็น
คณะกรรมการและอาจารย์ที ่ปรึกษาตามขั ้นตอน และนักศึกษาต้องสอบป้องกันปริญญานิพนธ์ต่อหน้า
คณะกรรมการและส่งเล่มปริญญานิพนธ์และผลงานต่อคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
 

4. กลุ่มวิชาเอกเลือก 
แขนงวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 

รหัสวิชา          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
503123  ฮวงจุ้ยกับบ้าน              3(3-0-6) 

 (Feng Shui Tips for Home) 
 ทฤษฎีฮวงจุ้ยเบื้องต้น วิวัฒนาการฮวงจุ้ยตามวิถีชีวิตรูปแบบต่างๆ การประยุกต์หลักฮวงจุ้ยให้เข้ากับ
สมัยนิยม ที่ดินมงคล การปลูกต้นไม้ ศาสตร์แห่งการสร้างบ้าน  ฮวงจุ้ยห้องน้ำ ฮวงจุ้ยห้องครัว ฮวงจุ้ยบ้านชั้น
เดียว และฮวงจุ้ยน้ำพุ 
 
503140  ภาษาอังกฤษในงานวิศวกรรม             3(3-0-6) 
 (English in Engineering) 
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในการสื่อสารในงานวิศวกรรม คำศัพท์ที่
สำคัญของวิศวกรรวมทั้งวิธีการเขียนเอกสารต่าง ๆ วิธีพูดและนำเสนองานในฐานะวิศวกรในโครงการก่อสร้าง
ต่าง ๆ 
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503222  การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 2            3(0-6-3) 
 (Computer Engineering Drawing 2) 

 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503220 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย 
      คอมพิวเตอร์ 1 

 การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ เขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้นขึ้นไป การเขียนรายการ
ประกอบแบบ การกำหนดคุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบแบบ การประยุกต์งานเขียนแบบ 3 มิติในงาน
ก่อสร้าง 
 
503224   อุปกรณ์งานระบบอาคาร              3(3-0-6)     
 (Building System Equipment)  
 การเลือกใช้ การติดตั้ง การบำรุงรักษาอุปกรณ์งานระบบอาคาร อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง ระบบ
ระบายอากาศภายใน ระบบปรับอากาศ ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบขนส่งในแนวดิ่งและแนวราบ  เช่ น ลิฟต์ 
บันไดเลื่อน ระบบดับเพลิง ระบบความปลอดภัย เทคโนโลยีประหยัดพลังงานภายในอาคาร และ อุปกรณ์
ประหยัดพลังงานภายในอาคาร 
 
503232  การสำรวจภาคสนาม              1(0-80-0) 

 (Camp Survey)  
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503230 วิศวกรรมสำรวจ และ 
      รายวิชา 503231 ปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ 

 การฝึกปฏิบัติการทำแผนที่ภูมิประเทศ การวางผังและกำหนดค่าระดับในงานก่อสร้างอาคาร การหา
พื้นที่และการแบ่งแปลงที่ดิน การทำรูปตัดตามยาว และการทำรูปตัดตามขวางการหาปริมาณดินขุดและดินถม 
การวางแนวถนน การวางโค้งดิ่งและโค้งราบ 
 
503233 นวัตกรรมการก่อสร้าง              3(3-0-6) 

 (Construction Innovation) 
 แนวคิดการออกแบบ การวางแผน และการก่อสร้างโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนในงานก่อสร้าง อีกทั ้งช่วยลดปริมาณของเสียและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างนวัตกรรมใหม่ การใช้ชิ้นส่วน
สำเร็จรูป และการใช้หุ่นยนต์ช่วยในงานก่อสร้าง 
 
503270  จรรยาบรรณและกฎหมายควบคุมอาคาร 3(3-0-6) 

 (Ethics and Law in Building Control) 
 จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพและค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายในงานก่อสร้าง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร กฎหมายควบคุมอาคารที่เกี่ยวกับ
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เรื่องทั่วไป ด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม กฎหมายแรงงาน กฎหมายสาธารณสุขและกฎหมายสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับการก่อสร้าง การชำระภาษีต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการก่อสร้าง ศึกษากรณีตัวอย่างการแก้ปัญหาข้อโต้แย้งต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง 
 
503271  การจัดการระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค            3(3-0-6) 

 (Infrastructure System Management) 
 หลักการ กระบวนการวางแผนการจัดการระบบโครงสร้างสาธารณูปโภค เช่น งานด้านถนน ทางเดินเท้า 
ไฟฟ้าสาธารณะ อินเตอร์เน็ต เครือข่ายไร้สาย ประปา การสื่อสาร การจัดการขยะ รวมทั้งพื้นที่สาธารณะระดับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคนท้องถิ่น และ การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 
503272  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม             3(3-0-6) 

 (Environmental Management) 
 ความเชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบสิ่งแวดล้อมในเชิงวิศวกรรม สิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาพื้นที ่ โครงการทางวิศวกรรมต่าง ๆ การประเมินผลก ระทบ
สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม และแนวทางการป้องกันแก้ไข การจัดการด้านความ
ปลอดภัย นโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อม ระเบียบข้อกฎหมายสนธิสัญญาที่เกี่ยวข้อง โครงสร้าง และบทบาทของ
องค์กร และสถาบันที่เกี่ยวข้องในงานสิ่งแวดล้อม การสำรวจความคิดเห็น    การทำประชาพิจารณ์ การจัดทำ
รายงาน เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
 
503313  วิศวกรรมฐานราก             3(3-0-6) 

 (Foundation Engineering) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503311 ปฐพีกลศาสตร์ 

 วิธีการสำรวจชั้นดิน การออกแบบฐานรากตื้น การออกแบบฐานรากเสาเข็ม การทดสอบความสมบูรณ์
และความสามารถในการรับน้ำหนักของเสาเข็ม เสถียรภาพของความลาด แรงดันทางด้านข้าง การออกแบบ
โครงสร้างกันดิน 
 
503320  ธรณีวิทยาทางวิศวกรรม             3(3-0-6) 

 (Engineering Geology) 
 ความรู้พื้นฐานทางธรณีวิทยา ธรณีกายภาพ แร่ หิน ดิน และธรณีวิทยาของประเทศไทย หลักการของ
กลศาสตร์หินเบื้องต้น การตรวจสอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ธรณีวิทยาของแหล่ง วัสดุก่อสร้าง ความรู้เบื้องต้นใน
การขุดเจาะบนพ้ืนผิวและใต้ดิน และการนำความรู้ทางธรณีวิทยามาประยุกต์ในงานวิศวกรรม 
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503331  การก่อสร้างทางระบบราง             3(3-0-6) 
 (Railway Track Construction) 

 องค์ประกอบทางรถไฟ แนวเส้นทางรถไฟ การก่อสร้างทางรางรางไม้ รางโลหะ การก่อสร้างฐานราก
ระบบราง หมอนรองรางรถไฟ ความสัมพันธ์ของล้อและราง และระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ 
 
503332  โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบราง             3(3-0-6) 

 (Railway Infrastructure) 
 ภาพรวมด้านโครงสร้างระบบราง การออกแบบแนวเส้นทาง การออกแบบทางถาวร การออกแบบทางวิ่ง
รถไฟยกระดับ การออกแบบอุโมงค์รถไฟใต้ดิน และทางลอด การจัดวางตำแหน่งสถานี การออกแบบสถานีรถไฟ 
การออกแบบระบบรางรถไฟ การออกแบบศูนย์ซ่อมบำรุง การออกแบบลานจอดรถไฟ การออกแบบอาคารจอด
แล้วจร 
 
503340  เทคโนโลยีการออกแบบระบบสามมิติ             3(0-6-3) 

 (Building Information Modeling for Constructio) 
 การศึกษาขั ้นตอนวิธ ีการสร้างวัตถุ และแก้ไขข้อมูลสามมิติ งานสามมิติ   ต่าง ๆ โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสามมิติ เพื่อให้สามารถสร้างงานทางวิศวกรรมการก่อสร้างและวิศวกรรมขนส่ง และฝึกฝน
ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสามมิติได้ 
 
503360  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก            3(3-0-6) 

 (Reinforced Concrete Design) 
 พื้นความรู้ : เคยศึกษารายวิชา 503310  ทฤษฎีโครงสร้าง 

 หลักการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานการคำนวณออกแบบองค์อาคารต่าง ๆ 
ของระบบโครงสร้าง ได้แก่ พ้ืน คาน เสา บันได และฐานราก 
 
503361  การออกแบบโครงสร้างเหล็ก             3(3-0-6) 

 (Structural Steel Design) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503118 กลศาสตร์วัสดุ 

 ประเภทและคุณสมบัติทางกลของเหล็กรูปพรรณ การคำนวณออกแบบองค์อาคารของโครงสร้างเหล็ก
เพ่ือรับแรงประเภทต่างๆ องค์อาคารรับแรงดึง องค์อาคารรับแรงอัด องค์อาคารรับแรงดัด โครงข้อหมุน และการ
ออกแบบจุดต่อสำหรับองค์อาคารเหล็ก 
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503362  การออกแบบระบบสุขาภิบาล              3(3-0-6) 
 (Sanitary Design) 

 วัสดุและอุปกรณ์งานระบบสุขาภิบาล  แนวคิดและหลักการออกแบบการเดินท่อระบบสุขาภิบาล ระบบ
การจ่ายน้ำในระบบสุขาภิบาล การคำนวณปริมาณการใช้น้ำในอาคาร การคำนวณออกแบบท่อในระบบ
สุขาภิบาล การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานระบบสุขาภิบาล เทคนิคและการทำงานในระบบสุขาภิบาล 
 
503370  การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง            3(3-0-6) 

 (Construction Safety Management in Construction) 
          หลักการวิศวกรรมความปลอดภัย ระบบจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ระบบ
ป้องกันอัคคีภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง และมาตรฐานความ
ปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร เช่น เขตก่อสร้าง นั่งร้าน ลิฟต์ขนส่งวัสดุชั่วคราว การรื้อถอนทำลาย ปั้นจั่น 
การตอกเสาเข็ม งานขุดดินลึก อันตรายจากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็นตกหล่นและการพังทลาย การเชื่อมและ
การตัด การขนย้ายและการเก็บวัสดุ พ้ืนชั่วคราว บันไดถาวร ราวกั้น และขอบกันของตก ความสะอาดและความ
มีระเบียบ การเดินสายไฟ และการให้แสงสว่างชั่วคราว ห้องสุขาชั่วคราว เป็นต้น และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 
503372  การประมาณราคางานก่อสร้าง            3(2-3-4) 

 (Cost Estimation of Construction) 
 การปฏิบัติอ่านแบบรูปและรายการประกอบแบบ การจัดแบ่งหัวข้อหมวดงานก่อสร้าง การประมาณ
ราคางานดิน งานเสาเข็ม งานคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานเหล็กโรงสร้างรูปพรรณ งานไม้แบบและไม้
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม การประมาณราคางานทาง และการประมาณราคางานระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า และ
เครื่องกล 
 
503373  การจัดการเครื่องมือและเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง 3(3-0-6) 

 (Equipment and Machinery Management in Construction) 
 ประเภท ลักษณะการทำงาน ความสามารถในการทำงานของเครื่องมือกล เครื่องมือไฟฟ้า เครื่องทุ่นแรง 
อุปกรณ์และเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง  การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรกลให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง การ
บำรุงรักษา และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ในงานก่อสร้าง เทคโนโลยีสมัยใหม่
เกี่ยวกับเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง และการจัดการบริหารเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง 
 
503374  การประกอบการธุรกิจการก่อสร้าง            3(3-0-6) 

 (Construction Contractors) 
 ลักษณะการประกอบธุรกิจก่อสร้าง การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร  การ
บริหารจัดการต้นทุนค่าก่อสร้าง การบริหารจัดการวัสดุ การบริหารคนและเครื่องจักรในการก่อสร้าง การเงินและ
บัญชี กฎหมายและสัญญารับจ้าง คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่ดี และกรณีศึกษา 
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503375  เศรษฐศาสตร์สำหรับวิศวกร            3(3-0-6) 
 (Economics for Engineers) 

 ศึกษาหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ ภาพรวมของเศรษฐกิจในสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะการทำงาน
ของกลไกราคาในระบบตลาด และบทบาทของภาครัฐ ชุมชนและเอกชน เพื ่อเป็นพื ้นฐานในการวิเคราะห์
ปรากฎการณ์ทางเศรษฐกิจ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง และพัฒนาการร่วม
สมัยอื่น ๆ 
 
503460  การออกแบบผิวทาง             3(3-0-6) 
 (Pavement Design) 
 การจำแนกประเภทของวัสดุสำหรับผิวถนน การวิเคราะห์โครงสร้างผิวถนน หน่วยแรงในผิวจราจร การ
พิจารณาเกี่ยวกับยวดยานและการจราจร คุณสมบัติและการทดสอบส่วนประกอบของผิวจราจร การออกแบบผิว
จราจรแบบลาดยางและคอนกรีต  ลักษณะความเสียหายของพ้ืนทาง และการบำรุงรักษาพ้ืนทาง 
 
503461   การออกแบบอาคาร                3(2-2-5)     
 (Building Design)     
 พื้นความรู้ :  สอบผ่านรายวิชา 503360 การออกแบบโครงสร้าง 
       คอนกรีตเสริมเหล็กและ 503361 การออกแบบ 
       โครงสร้างเหล็ก  
 หลักการออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงความถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรม เทศบัญญัติ การคำนวณ
ออกแบบโครงสร้างอาคารโดยใช้วัสดุก่อสร้างประเภทต่าง ๆ การเขียนแบบรูปรายการ รายละเอียดการก่อสร้าง
อาคาร 
 
503470  การบริหารโครงการก่อสร้าง            3(3-0-6) 

 (Construction Engineering Project Management) 
 หลักการบริหารจัดการที ่ท ันสมัย การบริหารโครงการ การวางแผนงาน การเพิ ่มผลผลิตและ
ประสิทธิภาพการทำงานการสร้างมนุษยสัมพันธ์ หลักจิตวิทยา การเขียนรายงานการประชุม การจัดการทางด้าน
การเงิน การบัญชี การตลาด การควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมในการทำงาน หลักเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรม และหลักคุณธรรมในการทำงาน 
 
503471  การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง                         3(2-2-5) 

 (Control and Inspection of Construction) 
 บทบาท หน้าที่ และแนวปฏิบัติของผู้คุมงานและผู้ตรวจงานก่อสร้าง กฎหมายและระเบียบพัสดุที่
เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง ขั้นตอนการตรวจสอบงานก่อสร้างของผู้คุมงาน การจดบันทึกรายงานการก่อสร้าง การ
ดำเนินการด้านเอกสารประกอบสัญญา การตรวจและการส่งมอบงาน 
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503472 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง    3(0-6-3) 
 (Construction Survey) 
 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503230 วิศวกรรมสำรวจ 
 การประยุกต์ทฤษฎีการสำรวจในการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศสำหรับวางแผนงานก่อสร้าง การกำหนด
ตำแหน่งและระดับในงานก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ การหาแบ่งแยกที่ดินและการหาพ้ืนที่ การหาปริมาตรงาน
ดิน การวางแนวถนน ระบบราง และทางระบายน้ำ การวางโค้งแนวดิ่งและแนวราบ 
 
503473 การสร้างโมเดลอาคารสามมิติด้วยคอมพิวเตอร์  3(0-6-3) 
  (Building Three-Dimensional Computer Modeling) 

 พื้นความรู้ : สอบผ่านรายวิชา 503222 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วย 
      คอมพิวเตอร์ 2 

 การสร้างโมเดลอาคารแบบสามมิติด้วยการใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ การนำไฟล์แบบก่อสร้างสองมิติ
เป็นสามมิติ การแก้ไขเส้น และรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อแสดงผลเป็นสามมิติ การสร้างพื้นผิววัตถุให้เป็นวัตถุที่
ต้องการเช่น คอนกรีต ไม้ เหล็ก ดิน ฯลฯ  การสร้างเส้นชั้นความสูง การวางมุมกล้องและการสร้างไฟล์วิดีโอเพ่ือ
งานพรีเซนเทชั่นอาคาร การนำโมเดลอาคารสามมิติไปใช้ในงานอ่ืน ๆ เช่น การถอดแบบ การประมาณราคา การ
วางแผนงานก่อสร้าง การวิเคราะห์การใช้พลังงานของอาคาร ฯลฯ 
 
แขนงวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 
503150  ความรู้เบื้องต้นระบบการขนส่งและโลจิสติกส์            3(3-0-6)  

 (Introduction to Transportation and Logistics Systems) 
 ความหมายและความสำคัญของการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ลักษณะและองค์ประกอบของการขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ การวางแผนและประเภทระบบขนส่ง การพัฒนาและจัดการระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 
 
503252  สิ่งแวดล้อมและพลังงานในภาคการขนส่ง 3(2-2-5) 
 (Environment and Energy in Transportation Sectors) 
 เชื ้อเพลิงที่ใช้ในงานโยธาและการขนส่ง เทคโนโลยีเชื ้อเพลิงในอนาคต การประเมินผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจากโครงการก่อสร้างและการขนส่ง การวิเคราะห์โมเดลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเสียงและคุณภาพของ
อากาศ บทบาทของการวิเคราะห์ผลกระทบต่อโครงการ กฎระเบียบเกี่ยวกับการขออนุญาตและข้อกำหนดต่าง ๆ 
มลพิษสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างและยานพาหนะ มาตรฐานคุณภาพอากาศและการตรวจวัด และเทคโนโลยี
การลดมลพิษจากงานโยธาและการขนส่ง 
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503253  กฎหมายการขนส่งและการจราจร             3(3-0-6) 
 (Transport and Traffic Law) 

 กฎหมายระหว่างประเทศ กฎเกณฑ์ข้อบังคับของการขนส่งสินค้าและบริการทางบก ทางน้ำ และทาง
อากาศ ความรับผิดชอบระหว่างผู ้ส ่งสินค้า ผู ้ส ั ่งซื ้อ ผู ้ร ับขนส่ง ความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย 
พระราชบัญญัติจราจรทางบกและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 
503254  ระบบรางเบื้องต้น              3(3-0-6) 

 (Rail Systems Preliminary) 
 ระบบการขนส่งทางราง การพัฒนาการขนส่งทางราง องค์ประกอบของระบบราง มาตรฐานของระบบ
ราง องค์ประกอบสถานีระบบราง ประเภทของรถไฟ การขับเคลื่อนของขบวนรถไฟ ระบบเบรก โบกี้รถไฟ ระบบ
ไฟฟ้าการส่งจ่าย และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง 
 
503255  ระบบอาณัติสัญญาณและการควบคุมการเดินรถไฟ          3(3-0-6) 

 (Signal and Train Control Systems) 
 หลักการเดินรถและระบบอาณัติสัญญาณเบื้องต้น มาตรฐานอาณัติสัญญาณ ระบบควบคุมขบวนรถอัติ
โนมัติ ระบบตอนสัญญาณแบบคงที่และไม่คงที่ การคำนวณตารางการเดินรถ การวิเคราะห์ระยะห่ างระหว่าง
ขบวนรถไฟในการจัดการเดินรถอย่างเหมาะสม 
 
503256  การจัดการการขนส่ง   3(3-0-6) 

 (Transportation Management) 
 ลักษณะทั่วไปของการขนส่ง วิธีการขนส่ง เศรษฐศาสตร์ขนส่ง ต้นทุนและการตั้งราคางานขนส่ง การ
บริหารงานขนส่ง การควบคุมการขนส่งและกฎหมาย แบบจำลองในการขนส่ง การเลือกทำเลที่ตั้งของสถานีขนส่ง
และจุดจัดส่งสินค้ากิจการขนส่งในประเทศไทย 
 
503258  ระบบการขนส่งสินค้าทางราง   3(3-0-6) 

 (Rail Transit System) 
 ระบบการขนส่งทางราง การวิเคราะห์นโยบายภาครัฐ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการขนส่งทางรางทั้ง
ระบบขนส่งมวลชนและขนส่งสินค้า เทคโนโลยีการขนส่งทางราง ระบบการเชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอื่น ๆ 
กฎหมายและข้อกำหนดที่เก่ียวข้อง 
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503259  เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับสำหรับวิศวกรรม 3(3-0-6) 
 ขนส่งและโลจิสติกส์    

 (UAV Technology for Transportation  
 and Logistics Engineering) 

 บทนำเกี่ยวกับเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ, กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับ,  
ความรู้พื้นฐานของการสำรวจด้วยภาพถ่ายสมัยใหม่, การวิเคราะห์ ประมวลผลภาพถ่าย และการสร้างแผนที่ , 
การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับกับงานสำรวจด้านวิศวกรรมขนส่ง, การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับกับงาน
สืบสวนอุบัติเหตุทางถนน, หัวข้อพิเศษในการประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับสำหรับงานด้านวิศวกรรมขนส่ ง
และโลจิสติกส์ 
 
503352  การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว                3(3-0-6) 

 (Green Supply Chain Logistics Management)  
ความหมาย แนวคิดและองค์ประกอบกิจกรรมโลจิสติกส์สีเขียว การบริหารจัดการโลจิสติกส์ในมิติที่

เกี่ยวกับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ การขนส่งสีเขียว และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทาน 
 
503353  ความปลอดภัยในการขนส่ง           3(3-0-6)  
  (Transportation Safety) 

ความหมายของอุบัติเหตุ ความเสี่ยง และสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ สถานการณ์ความปลอดภัยทาง
ถนน การตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน  สถานการณ์ความปลอดภัยในบริเวณที่มักเกิดอุบัติเหตุ ความ
ปลอดภัยบริเวณข้างทางเดินรถ ความปลอดภัยที่ทางแยกและทางข้ามรถไฟ ความปลอดภัยถนนบริเวณเขต
ชุมชน ความปลอดภัยบริเวณเขตก่อสร้าง และการวิเคราะห์มูลค่าอุบัติเหตุ 

 
503355  การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ        3(3-0-6)  
 (Multimodal Transport)  
 ความหมายและลักษณะของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ โครงข่ายการขนส่งและการเชื่อมโยงระบบ
การขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง  กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
 
503359  แบบจำลองแบบโซ่อุปทาน             3(3-0-6) 

 (Supply Chain Model) 
แบบจำลองและเครื่องมือในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดความสมดุล

ระหว่างอุปสงค์และอุปทาน กรณีศึกษาและแบบจำลองต่างๆ ของการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ 
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503440  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม            3(2-3-4) 
 (Geographic Information System for Engineering) 
 พื้นความรู้ : เคยศึกษารายวิชา 503230 วิศวกรรมสำรวจ 

 พ้ืนฐานของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  โครงสร้างของซอฟแวร์ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การสืบค้น
ข้อมูลจากแผนที่ การเลือกฟีเจอร์ เทคนิคพื้นฐานสำหรับการสร้างแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ ประเภทของ
แผนที่ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในงานก่อสร้างและด้านขนส่ง 
 
4. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา          ชื่อและคำอธิบายรายวิชา   น(ท-ป-ศ) 
503390  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง       1(0-45-0) 
 ขนส่งและโลจิสติกส์ 

 (Preparation for Experience in Construction Transport 
 and Logistics Engineering) 

 จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง 
หรือสหกิจศึกษา ในด้านการรับรู้ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ 
ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยศึกษา สังเกต หรือมีส่วนรวมในการฝึก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานในวิชาชีพ และเตรียมทักษะทางด้านการสื่อสาร จากคณะกรรมการของสาขาวิชาและ
วิทยากรภายนอก 

 
503490  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง             5(0-450-0) 
 ขนส่งและโลจิสติกส์ 

 (Field Experiences in Construction Transport and 
 Logistics Engineering) 

 พื้นความรู้: สอบผ่านรายวิชา 503390 เตรียมฝึกประสบการณ์ 
      วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ 

 ฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้างในหน่วยงานของภาครัฐ หรือภาคเอกชน โดยบูรณาการ
ความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการของสาขาวิชาและคณะวิชา โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อสร้าง  การติดตามการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศและการปัจฉิมนิเทศ การแลกเปลี่ยนเรียนรุ้การฝึก
ประสบการณ์ การรายงานเทคนิค วัฒนธรรมองค์กร เพื ่อสรุปผลการฝึกประสบการณ์หลังจากเสร็จสิ้น
กระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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503491  สหกิจศึกษา                         6(0-640-0) 
 (Co-operative Education) 

 การปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามสาขาวิชาที่ศึกษาในหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน โดยบูรณาการ
ความรู้ที่ได้จากในหลักสูตรการศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงาน
ขององค์กร จัดทำโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการนำเสนอโครงการ
ตามคำแนะนำของพนักงานที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ เพ่ือให้เกิดทักษะ องค์ความรู้ในวิชาชีพ 
มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ มีลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อ การปฏิบัติงาน เพื่อให้มีคุณสมบัติ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานที่พร้อมจะทำงานได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
 
14. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
 จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การปฏิบัติทำงานจริงดังนั้นหลักสูตร
จึงได้กำหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์หรือระบบปฏิบัติการ
แบบสหกิจศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์จริงภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 14.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  1) มีทักษะวิชาชีพในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานประกอบการ 
  2) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาเทคโนโลยีก่อสร้างปฏิบัติงานในสายวิชาชีพได้ 
  3) สามารถความเข้าใจในหลักการทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
  4) สามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือนำไปแก้ปัญหาโดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและ
คำนึงถึงสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม 
  5) สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีระเบียบวินัยตรงเวลาเข้าใจวัฒนธรรมและ
สามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
  6) มีความกล้าแสดงออกและเสนอความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานวิชาชีพได้ 
 14.2 ช่วงเวลาที่จัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
  ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4 
 14.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4 
     14.4 การบริหารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ 

ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ของนักศึกษาจะมีผู้เกี่ยวข้อง
หลายคน มีทั้งฝ่ายสถาบันการศึกษา และฝ่ายหน่วยงานโดยแต่ละบุคคลแต่ละฝ่ายมีบทบาทหน้าที่ของตนทั้งนี้ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ในการฝึกงานมากที่สุด บุคคลที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาจะต้องสัมพันธ์ มีดังต่อไปนี้ 
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14.4.1 ฝ่ายสถาบันการศึกษา ได้แก่ 
1) คณบดี เป็นผู้อำนวยการให้การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นผู้

แก้ปัญหาสุดทา้ยหากมีข้ึน 
2) คณะกรรมการวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ คือ คณะกรรมการที่คณะ

จัดตั้งขึ้นในการดำเนินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ให้กับนักศึกษาที่
สังกัดในสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ 

3) อาจารย์นิเทศ คือ อาจารย์ที่โปรแกรมวิชาได้มอบหมายให้เป็นผู้นิเทศการฝึกงาน 
4) เจ้าหน้าที่ธุรการ คือ ผู้ที่ทำงานธุรการ การออกหนังสือเก่ียวกับการฝึกงาน 

14.4.2 ฝ่ายหน่วยงาน ได้แก่ 
1) ผู ้บริหารของหน่วยงาน คือผู ้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงานเป็น

ผู้อำนวยการความสะดวกในการฝึกงาน และเป็นผู้แก้ปัญหาสุดท้ายหากจะมีข้ึน 
2) หัวหน้าแผนกของหน่วยงาน คือหัวหน้าหน่วยงานเฉพาะแผนกที่นักศึกษาไปฝึกงาน 

นักศึกษาจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของบุคคลผู้นี้ตลอดระยะที่ไปฝึกงาน 
3) ผู้นิเทศประจำหน่วยงาน คือบุคคลที่หน่วยงานมอบหมายให้เป็นผู้นิเทศ ให้คำแนะนำให้

ความช่วยเหลือ ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาแต่ละคนอย่างใกล้ชิด นักศึกษาจะเก่ียวข้องกับบุคคลผู้นี้มากที่สุด 
4) เจ้าหน้าที่อื ่น ๆ ของหน่วยงาน คือบุคคลที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ ตามแผนกของ

หน่วยงานซึ่งนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่เหล่านี้ 
14.5 ลักษณะของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ 

             พิจารณาลักษณะทั่วไปของหน่วยงานดังนี้ 
1) เป็นหน่วยของรัฐ หรือของเอกชน 
2) เป็นสถานประกอบการที่ตรงกับวิชาชีพที่นักศึกษาได้เรียนในสถาบัน 
3) เป็นหน่วยงานที่ยินดีให้ความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง 

ขนส่งและโลจิสติกส์ 
4) เป็นหน่วยงานที่มีกิจการขนาดใหญ่เพียงพอที่นักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการฝึกงาน 
5) เป็นหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการ และมีนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญอยู่ประจำ 
6) เป็นการหน่วยงานที่ไปมาได้สะดวกไม่เสี่ยงอันตราย ถ้าเป็นหน่วยงานที่อยู่ในท้องถิ่นได้จะ

เป็นการเหมาะสมที่สุด 
7) เป็นหน่วยงานที่ประกอบการโดยเปิดเผย และถูกต้องตามกฎหมาย 

14.6 ระยะเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ 
ระยะเวลาพิจารณาจากหลักสูตร จะฝึกเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์หรือ 450 ชั่วโมงข้ึนไป 

14.7 การะบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ 
14.7.1 การพิจารณาแหล่งฝึกงาน 

เป็นหน้าที่ของนักศึกษาที่จะหาเอง เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของนักศึกษาแต่ละคน อย่างไรก็
ตามถ้านักศึกษาไม่สามารถหาได้คณะกรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ก็จะให้ความ
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ช่วยเหลือ ในการหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพงานวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ จะดำเนินการ
ให้ดังนี้ 

1) พิจารณาสถานที่ฝึกงานด้วยตนเอง โดยพิจารณาหน่วยงานที่จะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการ
ฝึกงานขอนักศึกษา 

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

รับทราบ  
5) คณะกรรมการสาขาวิชาฯ รวบรวมรายชื่อนักศึกษาและสถานที่ฝึกงาน และดำเนินการตาม

ขั้นตอนเพื่อส่งตัวนักศึกษาไปฝึกงานอย่างเป็นทางการ 
14.7.2 การปฐมนิเทศ 

            ก่อนที่นักศึกษาจะออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามหน่วยงานต่างๆ มีความจำเป็นต้อง
จัดการปฐมนิเทศ ซึ่งอาจจะจัดก่อนประมาณ 1 สัปดาห์ ใช้เวลา 1-3 ตามความจำเป็นหรือตามความเหมาะสม 
คณะกรรมการวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ จะจัดหัวข้อตามความเหมาะสมโดยทั่วไป 

14.7.3 การปัจฉิมนิเทศ 
           เมื่อนักศึกษากลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อสร้างแล้ว จะต้องจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศ 
โดยคณะกรรมการสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ 

14.8 การประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ 
14.8.1 ผู้ประเมินผล 

1) ฝ่ายสถาบัน ได้แก่ อาจารย์นิเทศ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิ
สติกส์ 

2) ฝ่ายหน่วยงาน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ที่หัวหน่วยงานมอบหมาย 
14.8.2 การประเมินผล พิจารณาจากกิจกรรม ต่อไปนี้ 

1) เวลาการฝึกงาน ต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตร 
2) ผลการปฏิบัติงาน 
3) ความประพฤติในระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
4) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
5) รายงาน หรือภาคนิพนธ์ 

 
 
 
 
 



49 

 

15. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรือวิจัย 
 15.1 คำอธิบายโดยย่อ 
 ปริญญานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ กำหนดให้
ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชาโครงการพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ นักศึกษาจะต้องเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์แล้วจึงค้นคว้า
รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลเป็นเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต่อภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำ
วิชาเตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการ
สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์แล้วทำการวิจัยทดลองตามระเบียบวิธีวิจัยและวิเคราะห์ผลสรุปผลแล้วจัดทำรูปเล่ม
ปริญญานิพนธ์และนำเสนอผลงานศึกษาวิจัยปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ 
 15.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 1) นักศึกษาสามารถบูรณาการความทางสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ กับการใช้
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้ 
 2) นักศึกษาสามารถเรียบเรียงผลงานวิจัยเป็นรายงานปริญญานิพนธ์และนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อ 
เผยแพร่ผลงานได้ 
 3) นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลและนำเสนอผลงานได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
15.3 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 4 
 15.4 จำนวนหน่วยกิต 
  503381 เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 2(0-4-2) 
  503382 เตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ 2(0-4-2) 
  503480 โครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง 3(0-6-3) 
  503481 โครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรม ขนส่งและโลจิสติกส์ 3(0-6-3) 

 15.5 การเตรียมการ 
  1) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่ง
และโลจิสติกส์ เพ่ือการเรียนรู้ระเบียบวิธีการคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และหลักการวิจัยและนักศึกษา
สามารถเสนอปัญหาเพื่อเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์ได้ 
  2) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่ง
และโลจิสติกส์ ซึ่งกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษาจัดทำบันทึกการให้คำปรึกษาและมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเขียนรวบรวมออกแบบการวิจัยแล้วจัดทำเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามคู่มือจัดทำปริญญา
นิพนธ์แล้วขอสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ได้โดยที่อาจารย์ภายในโปรแกรมวิชาแนะแนวทางหัวข้อที่น่าสนใจหรือ
ประเด็นหัวข้อในการศึกษาค้นคว้าให้กับนักศึกษาสำหรับเสนอหัวข้อปริญญานิพนธ์และเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 
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  3) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการพิเศษสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโล
จิสติกส์ ซึ่งกำหนดให้นักศึกษาได้ทำการวิจัยทดสอบตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้และรวบรวมโดยมีการ
กำหนดชั่วโมงเพื่อการติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาและบันทึกการให้คำปรึกษาจนนักศึกษาสามารถจัดทำ
เล่มปริญญานิพนธ์เพ่ือขอสอบปริญญานิพนธ์ได้ 
 
 
 15.6 กระบวนการประเมินผล 
  1) ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทำโครงงานพิเศษปริญญานิพนธ์ที่บันทึกในสมุดให้
คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
  2) ประเมินผลจากปริญญานิพนธ์ชิ้นงาน (ถ้ามี) บทความหรือโปสเตอร์ 
  3) ประเมินผลงานโดยการจัดสอบการนำเสนอผ่านคณะกรรมการสอบ 
16. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เป็นกิจกรรมที่สาขาวิชาจัดขึ้นพิเศษนอกเวลาเรียนสำหรับนักศึกษาเพื่อเพิ่มเติมความรู้และทักษะให้กับ
นักศึกษาในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตรได้แก่ 

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

17. แนวทางการศึกษาต่อ 
 แนวทางการศึกษาต่อในสาขาที่เกี่ยวข้องการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น 
วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือ การ
จัดการและการบริหารงานก่อสร้าง 
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18. คณาจารย์ของสาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ขนส่งและโลจิสติกส์ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา 

1 อาจารย์ ดร.วิชยา ริงคะนานนท์ -วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

-วศ.ม. (วิศวกรรมขนส่ง) 
-วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่ง) 

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2 ดร. ดวงธิดา โคตรโยธา -วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
-สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-University of Western Sydney 

- วศ.ม. (วิศวกรรม
โครงสร้าง) 

- Ph.D.(Civil Engineering) 

3 ดร.อาภา  สธนเสาวภาคย ์ -วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
-วศ.ม.( วิศวกรรม
โครงสร้าง)  
-ปร.ด. (วิศวกรรมโยธา) 

-มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-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 ผศ. สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า 
-วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
-วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) 

-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

9 อาจารย์จักรกฤษณ์ สุทธานุรักษ์ -วศ.บ. (วิศวกรรมขนส่ง) 
-M.S.E. Civil Engineering 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
- University of Nevada, Las 
Vegas, USA 
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ที ่ ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา สถาบันที่จบการศึกษา 

10 ดร. เมธาวี  ศรีวัฒนพงษ์  โพธิสาร -วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
    -วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา) -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

    
-Dr.-Ing. (Civil- 
Engineering) 

-University of Kassel, 
Germany  

ภาพและการติดต่อคณาจารย์ประจำ 
 

                                             
 
 
 
   

                                            
 
  
 
 

                                            
  

ดร. ดวงธิดา โคตรโยธา     

มือถือ 088-706-0598 

email:duang_k@yahoo.com 

ดร.อาภา  สธนเสาวภาคย ์

มือถือ 088-378-4554  

email: apha.s@nrru.ac.t 

อาจารย์รัฐพล  เข็มทอง 

มือถือ 081-266-8282 

email: rutthapol@hotmail.com 

อาจารยส์ุภาวดี   เสริมรัมย ์

มือถือ 081-547-1008 

email:pasunan24@gmail.com 

ผศ. สถิตย์พงษ์ วงศ์สง่า 

มือถือ 088-665-8792 

email: sathitphong.w@nrru.ac.th 

ดร.วิชยา ริงคะนานนท์ 

มือถือ 089-585-9156 

email: vampeay@hotmail.com 

ดร.เมธาวี ศรีวัฒนพงศ์  โพธิสาร 

มือถือ 081-669-9945 

email: methawee.p@nrru.ac.th 

ผศ.ดร. ดวงดาว วัฒนากลาง 

มือถือ 087-249-5426 

email:D5440320@g.sut.ac.th 

ผศ.ดร.อรอนงค์  แสงผ่อง 

มือถือ 098-102-3742 

Email: onanong.s@nrru.ac.th 
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อาจารย์จักรกฤษณ์ สทุธานรุักษ์ 

มือถือ 081-873-3315 

email:doraemonz@gmail.com 
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19. บันทึกประวัตินักศึกษา 
 
ชื่อ………………………………………………….นามสกุล……………………………………………………………………….…..…. 

วัน/เดือน/ปีเกิด ……………………………………………………หมู่โลหิต………………………………………….…..………… 

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน บ้านเลขท่ี ……………………..ถนน…….……………………ตำบล…………….…………………… 

อำเภอ………………………………….. จังหวัด…………………………….. รหัสไปรษณีย…์………………..…………….….. 

เบอร์ติดต่อ ……………………………….…..………….…..E-mail …………………………….…………….…..……..……….. 

ขณะศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา อาศัยอยู่กับ ………………….…..…………….…..………….…..… 

หอพัก/บ้านพัก เลขที่ ……………………..ถนน…….……………………ตำบล……………..………………………………… 

อำเภอ………………………………….. จังหวัด…………………………….. รหัสไปรษณีย์…………………..…………….….. 

โรคประจำตัว ……………………………….…..………….…..……………………………….…..…………….…..………….…..… 

ความสามารถพิเศษ ……………………………….…..………….…..……………………………….………….…...…………….…. 

เบอร์โทร ผู้ปกครอง  สามารถติดต่อ………………………………………………………………………………………………. 

กรณีฉุกเฉิน สามารถติดต่อ................................................................................................................. ...... 

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

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
หมายเหตุ 
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วัน/เดือน/ปี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

หมายเหตุ 
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วัน/เดือน/ปี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

หมายเหตุ 
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วัน/เดือน/ปี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

หมายเหตุ 
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วัน/เดือน/ปี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

หมายเหตุ 
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วัน/เดือน/ปี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

หมายเหตุ 
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วัน/เดือน/ปี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

หมายเหตุ 
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วัน/เดือน/ปี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

หมายเหตุ 
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วัน/เดือน/ปี บันทึกรายงาน ลายมือชื่อ 
อาจารย์ท่ีปรึกษา 

หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



64 

 

บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
ภาคการศึกษาที่ ........................... ปีการศึกษา................................. 
วัน/เดือน/ปี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
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วัน/เดือน/ปี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
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วัน/เดือน/ปี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
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วัน/เดือน/ปี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
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วัน/เดือน/ปี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
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วัน/เดือน/ปี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



70 

 

วัน/เดือน/ปี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
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วัน/เดือน/ปี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
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วัน/เดือน/ปี โครงการ / กิจกรรม หน่วยงานที่จัด ลายมือชื่อรับรอง 
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กระดาษบันทึกข้อความ 
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ภาคผนวก 

1. ข้อบังคับว่าด้วยวินัยนักศึกษา 2551 
2.ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 2560 

 


