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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ ๒๕๖๑ 
---------------------------- 

 
ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม 

 

หมวดที่ ๑.  ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  
    ภาษาไทย     : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
   ภาษาอังกฤษ    : Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 ภาษาไทย        ช่ือเต็ม  :   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)   
               ช่ือย่อ  :    วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
  ภาษาอังกฤษ     ช่ือเต็ม  :   Bachelor of Engineering (Civil Engineering)  
               ช่ือย่อ  :    B.Eng. (Civil Engineering) 
 
๓. วิชาเอก (ถ้ามี) 

- ไม่มี - 
 
๔. จ านวนหนววยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า ๑๔๕ หน่วยกิต 
 
๕. รูปแบบของหลักสูตร     

๕.๑   รูปแบบ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ ปี 
๕.๒   ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   

    ๕.๓   ภาษาที่ใช้  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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      ๕.๔   การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยและต่างชาติท่ีใช้ภาษาไทยได้ดี 
      ๕.๕   ความรววมมือกับสถาบันอ่ืน เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ๕.๖   การให้ปริญญาแกวผู้ส าเร็จการศึกษา  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

๖.๑ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เริ่มใช้ในภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๖.๒  คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรน้ีในการประชุม 
     ครั้งท่ี   ๕/๒๕๖๑       เมื่อวันท่ี   ๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.๓   คณะกรรมการประจ าส่วนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาหลักสูตรน้ีในการประชุมวาระพิเศษ 
 ครั้งท่ี  ๓/๒๕๖๑        เมื่อวันท่ี   ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๖.๔  คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองหลักสูตร ได้พิจารณารับรองหลักสูตรน้ีในการประชุม 
     ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑   เมื่อวันท่ี  ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
๖.๕ คณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรน้ีแล้ว ในการประชุม 

ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี  ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
๖.๖   สภามหาวิทยาลัยมหิดลพิจารณาอนุมัติหลักสูตรน้ีแล้วในการประชุมครั้งท่ี ๕๓๕  

วันท่ี ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๖.๗ สภาวิศวกรรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในการประชุมครั้งท่ี…...……..... 

 เมื่อวันท่ี ........................................................... 
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพรวหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓ (หลังจากเปิดสอนเป็นเวลา ๒ ปี) 

 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

 บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สามารถประกอบอาชีพท่ีน่าสนใจได้หลากหลายสาขางาน 
ดังต่อไปน้ี 
  (๑) วิศวกรโยธา ในหน่วยงานรัฐและเอกชน  
 ลักษณะของงานอาจรวมถึง งานให้ค าปรึกษา งานวางโครงการ งานออกแบบและค านวณ งานควบคุม การ
สร้างหรือการผลิต งานพิจารณาตรวจสอบ และงานอ านวยการใช้ 
   ส าหรับโครงการประเภทต่างๆ เช่น อาคารส่วนบุคคล อาคารสาธารณะ คลังสินค้า ไซโล ห้องเย็น ยุ้งฉาง 
โครงสร้างท่ีมีลักษณะเป็นหอ ปล่อง หรือศาสนาวัตถุ สะพาน ท่าเทียบเรือหรืออู่เรือ ช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีตหล่อ
ส าเร็จ คอนกรีตอัดแรง เสาเข็ม งานเสริมความมั่นคงของฐานราก น่ังร้านหรือค้ ายันช่ัวคราว แบบหล่อคอนกรีต 
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๓ 

 

 

 

โครงสร้างใต้ดิน โครงสร้างของระบบขนส่งสาธารณะ ถนน สนามบิน ทางรถไฟ ทางสาธารณะ เขื่อน ฝาย อุโมงค์ ท่อ
ระบายน้ า ถังเก็บของเหลว ท่อส่งน้ า ระบบชลประทาน ปูายหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นส าหรับติดตั้งปูาย อัฒจันทร์ โครงสร้าง
ส าหรับใช้ในการรับส่งหรือติดตั้งอุปกรณ์รับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์  
  ท้ังน้ีลักษณะของงาน ประเภทและขนาดดังกล่าวข้างต้น ต้องเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในกฏกระทรวงก าหนดสาขา
วิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐  

(๑) วิศวกรโยธา 
(๒) นักวิจัยในสาขาวิศวกรรมโยธาและสาขาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(๓) วิศวกรฝุายขายหรือพนักงานฝุายเทคนิคส าหรับสินค้าหรือบริการทางด้านวิศวกรรมโยธา 
(๔) ประกอบอาชีพอิสระท่ีเกี่ยวข้องกับงานโยธา เช่น เจ้าของกิจการ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น     

โดยท่ีแหล่งงานอาจจะเป็นภาคเอกชน ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ท้ังในและต่างประเทศ 
 
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนวง คุณวุฒิการศึกษา และผลงานทางวิชาการภายใน ๕ ปี           

ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนวง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(สาขา)/สถาบัน/ปีที่ส าเรจ็
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการลวาสุดใน
รอบ ๕ ปี 

๑.  นายกวี  ไกรระวี  
เลขประจ าตัวประชาชน
๓๗๓๐๖๐๐๔๕xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การใช้ที่ดินและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
M.S. (Civil Engineering)   
Florida Institute of 
Technology, USA  
พ.ศ. ๒๕๒๘ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  พ.ศ. ๒๕๒๕ 

1. Chuennaitham K,  
Krikavee K, Chaiyasit P, 
Sapsathiarn Y. Coupled 
electromechanical 
response of imperfect 
bonding piezoelectric 
composites. Proceedings 
of the 21st National 
Convention on Civil 
Engineering. June 28-30, 
2016; Songkhla, Thailand; 
2016.  

๒.  นายพงษ์พิพัฒน์ 
อานันทนสกุล  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Civil Engineering) 
Oregon State University, 

1. Roth C, Anantanasakul 
P. Modeling stress-strain 
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เลขประจ าตัวประชาชน
๓๔๐๙๙๐๐๙๓xxxx 
 

USA    
พ.ศ. ๒๕๕๓  
M.Sc. (Civil Engineering) 
University of Stuttgart, 
Germany พ.ศ. ๒๕๔๗ 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

and strength behavior of 
slit-clay transition soils 
using elastoplastic 
model for clay. 
Proceedings of the 19th 
Southeast Asian 
Geotechnical 
Conference. Kuala 
Lampur, Malaysia; 2016; 
379-384. 

2. Anantanasakul P, 
Chanraksmey R. 
Mechanical behavior of 
slit-clay transition soils. 
Proceedings of the 
International 
Conference on Soft 
Ground Engineering. 
2015; Singapore; 483-
493. 

๓.  นายสมพงษ์  ชื่นอิ่ม  
เลขประจ าตัวประชาชน
๓๗๔๙๘๐๐๐๒xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

1. สมพงษ์ ชื่นอิ่ม, รุ่งนภา เกตุ
เหล็ก, ชัชวาล ทวีรุจิโรจน์, 
รัฐนันท์  ทิพยผลาผลกุล.  
การศึกษาเสถียรภาพของ
โครงสร้างและพฤติกรรมการ
พังทลายของคันกั้นน้ าจาก
กระสอบทราย. การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้งที่ 21. 28-30 
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มิถุนายน พ.ศ. 2559; สงขลา; 
2559.  

๔.  นายพนม  ชัยสิทธิ์  
เลขประจ าตัวประชาชน
๓๒๐๐๖๐๑๑๑xxxx 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (การใช้ที่ดินและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี พ.ศ.๒๕๒๙ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 
๒๕๒๔ 

1. Chaiyasit P, Duangpatra P, 
Verasan V. Study on 
movement of water and 
salt through soil column 
and utilization of hydrus-
1D program to simulate 
five scenarios of crop 
production in salt 
affected paddy soil.  
Modern Applied Science. 
2016; 10(1). 

2. Chuennaitham K, 
Chaiyasit P, Sapsathiarn Y. 
Three-dimensional finite 
element-based analysis 
for electro-mechanical 
responses of piezoelectric 
fiber-reinforced 
composites. Proceedings 
of the fifth Asian 
Conference on 
Mechanicsof Functional 
Materials and Structures 
(ACMFMS 2016). 
October14-17, 2016; 
Shanghai, China; 2016. 

3. Chaiyasit P, Duangpatra P, 
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Verasarn V, Wodhivanich 
V. A study on utilizing 
Hydrus1D to simulate 
movement of water and 
salt through soul column 
under a given condition. 
Proceedings of the 20th 
National Convention on 
Civil Engineering. July 8-
10, 2015; Chonburi, 
Thailand; 2015. 

๕.  นางสาววศพร 
เตชะพีรพานิช 
เลขประจ าตัวประชาชน
๓๑๐๒๐๐๐๐๖xxxx 

อาจารย ์ Ph.D. (Construction 
Project Management) 
Royal Melbourne Institute 
Of Technology, Australia 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 
M.Sc. (Project 
Management) University 
of New South Wales, 
Australia พ.ศ. ๒๕๔๔ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

1. Nawagawong W, 
Techapeeraparnich W. 
Providing  facilities to 
improve accessibility to 
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๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

  ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ: ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจประเทศเพ่ือนบ้าน  และเริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดของการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย 
เช่นจากปัญหาการลดลงของประชากรวัยท างาน  การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างภาคการผลิตท่ี
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ล่าช้ากว่าประเทศคู่แข่ง   ด้วยเหตุน้ีภาครัฐจึงได้ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านระบบขนส่ง  โลจิสติกส์  ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อมท่ีเพียงพอต่อการท าให้เศรษฐกิจฐาน
รากเติบโตอย่างต่อเน่ืองยั่งยืน  ซ่ึงวิขาชีพวิศวกรรมโยธาจึงจะเป็นท่ีต้องการในการสนับสนุนการพัฒนาการก่อสร้าง
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ การพัฒนาเมืองให้น่าอยู่มีระบบขนส่งสาธารณะท่ีให้บริการอย่างท่ัวถึง  การ
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้  เพ่ือการพัฒนาคนให้มี
ศักยภาพในการสนับสนุนการเจริญเติบโตของประทศและการเปิดเสรีทางการค้าและบริการ  ท้ังน้ีผู้ศึกษาด้าน
วิศวกรรมโยธายุคใหม่จะต้องสามารถบูรณาการความรู้ด้านวิศวกรรมโยธากับสาขาอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังมีทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่จึงจะสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นท่ีต้องการชองภาคอุตสาหกรรม 
 

สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม: โครงสร้างทางประชากรของประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย 
ครัวเรือนมีขนาดเล็กลง รวมท้ังจ านวนการเกิดก็ลดลง นอกจากน้ีสภาวการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจยังส่งผลไปยัง
ปัญหาเชิงคุณภาพของประชากร  ท้ังด้านความถดถอยลงของค่านิยม  คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม  
ส าหรับภาคการศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปลุกฝังให้ผู้เรียนได้พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม
และของวิชาชีพ มีความคิดวิจารณญาณท่ีจะเป็นหลักในการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยและ
โลกาภิวัฒน์ท่ีรวดเร็ว   

สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: ในห้วงการพัฒนาเศรษฐกิจท่ีผ่านมา ประเทศไทยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติไปอย่างมากส่งผลให้เกิดความเส่ือมโทรมลงของทรัพยากรอย่างต่อเน่ือง เช่น ขยะ  มลพิษทาง
อากาศ  คุณภาพน้ า  การขยายตัวของเมืองเป็นไปอย่างไร้ทิศทางตามการพัฒนาของถนนและระบบขนส่งท าให้เกิด
การลุกล้ าพ้ืนท่ีสีเขียว  วิชาชีพวิศวกรรมโยธาจึงเป็นอีกแขนงหน่ึงท่ีจ าเป็นต้องมีความรู้และส านึกท่ีตระหนักถึง
ความส าคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด  
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหวงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 แนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงยึดหลักการ
ปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนา “คน” เป็นกลจักรส าคัญของการขับเคล่ือนการ
พัฒนาไปสู่การพัฒนาท่ี “มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน”  ท่ีจะเช่ือมโยงมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และการเมือง 
อย่างบูรณาการ ซ่ึงหน่ึงในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษา
ด้านวิศวกรรมโยธา ได้แก่ การพัฒนาด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับระดับสากล   ผู้ศึกษามี
ความสามารถและทักษะในการเรียนรู้คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม  รวมท้ังมี
ความสามารถในการแข่งขันได้กับประเทศในแถบภุมิภาค 
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แผนพัฒนาการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  
 แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับน้ีเป็นการวางกรอบเปูาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศในการ
พัฒนาศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละวัยให้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาระบบการบริหารจัด
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมีผลผลิตเป็นบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะในการท างานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน
และการพัฒนาประเทศสามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต สามารถปรับตัวเพ่ือ
รองรับการเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
 

ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก  มีพันธกิจท่ีจะสร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ 

ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของคุณธรรมเพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ ซ่ึงมีประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในภาพรวมโดยสรุปได้ดังน้ี ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ Excellence in outcome-based education 
for globally- competent graduates โดยมีเปูาประสงค์ ท่ีจะพัฒนาหลักสูตรท่ีมุ่งผลสัมฤทธิทางการศึกษา ท่ีจะ
สร้างบัณฑิตท่ีมีศักยภาพท้ังด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ เพ่ือเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  
  

แผนยุทธศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดวิสัยทัศน์ “วิจัยบูรณาการมุ่งสู่วิศวกรรมระดับโลก”มุ่ง

สร้างสรรค์นวัตกรรมวิจัยและวิชาการทางด้านวิศวกรรมเชิงบูรณาการระดับโลก เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตให้มี
กระบวนการคิด จิตอาสา และความพร้อมในการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตท่ีดีขึ้นในสังคมไทย
และประชาคมโลก  
 

  ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
     ในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมาประเทศไทยต้องขับเคล่ือนประเทศภายใต้ภาวะวิกฤตหลายด้านท้ังวิกฤต เศรษฐกิจ
โลก วิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ วิกฤตทางการเมือง  ทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบกับกระแสความ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิต คนในสังคมไทยยกย่องวัตถุมากกว่าจิตใจ มุ่ง
แต่แสวงหารายได้เพ่ือสนองความต้องการของตนเอง ความมีน้ าใจไมตรี ท่ีมีต่อกันน้อยลง ขาดความสามัคคี  สามัญ
ส านึกและไม่เคารพสิทธิผู้อื่น ศีลธรรมและจริยธรรมถดถอย  การศึกษารากฐานจึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนา
สังคมและคุณภาพเพ่ือให้สังคมมีคุณภาพ (Social Quality)  คือ " สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง" เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 

๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตวอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 

 จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาหลักสูตรจึงปรับปรุงให้มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีสามารถผลิต
บัณฑิตท่ีวิศวกรรมโยธาท่ีมีคุณภาพ  มีความรู้ในแขนงวิศวกรรมโยธาและสามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
มีการพัฒนาทักษะท้ังด้านการปฎิบัติและด้านวิชาการเป็นท่ีต้องการของภาคอุตสาหกรรมผ่านความร่วมมือในการ
ท างานวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม บัณฑิตถึงพร้อมด้วยความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มี
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คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีวินัย การพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการท างานกับผู้อื่นอย่างกลมกลืน 
และสามารถปรับตัวให้เข้ากับงานและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วได้  มีความสามารถด้านวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สามารถใช้เทคโนโลยีพ้ืนฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานได้เป็นอย่างดี มีทักษะด้าน
การส่ือสารท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ นอกจากน้ีการพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องเพ่ิมการมีส่วนร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรมและสังคม  รวมท้ังสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของตนเองและการแข่งขันของประเทศ 
 

   ๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งม่ันท่ีจะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก  โดยมียุทธศาสตร์ท่ี ๒ Excellence in outcome-
based education for globally- competent graduates มีเปูาประสงค์ท่ีจะพัฒนาหลักสูตรท่ีมุ่งผลสัมฤทธิทาง
การศึกษา ท่ีจะสร้างบัณฑิตท่ีมีศักยภาพท้ังด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ เพ่ือเป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลงท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมท่ีเน้นคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ MU Graduates Attributes  
๔ ประการ ได้แก่ (๑) T-Shaped breadth and depth (๒) Globally Talented  (๓) Sociallt Contributing (๔) 
Entrepreneurially Minded 
 นอกจากน้ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดวิสัยทัศน์ “วิจัยบูรณาการมุ่งสู่วิศวกรรมระดับ
โลก”มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมวิจัยและวิชาการทางด้านวิศวกรรมเชิงบูรณาการระดับโลก เพ่ือการพัฒนาบัณฑิตให้มี
กระบวนการคิด จิตอาสา และความพร้อมในการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตท่ีดีขึ้นในสังคมไทย
และประชาคมโลก 

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อมจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรท่ีสร้างวิศวกรให้มีความสามารถในการ  
บูรณาการพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการและประยุกต์ความรู้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมโยธา  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
ความสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความสามารถและทักษะด้านวิศวกรรมโยธาสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม  ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ท่ีเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดนวัตกรรมทาง
วิศวกรรม สามารถส่ือสารและท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิต
สาธารณะและการตระหนักถึงส่ิงแวดล้อม  ความปลอดภัยและบริบทของสังคมโลก  มีทักษะแห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ืองท่ีจะสามารถปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีและยุคทันสมัย 

 
๑๓. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี 
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๑๑ 

 

 

 

หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     
       ๑.๑    ปรัชญา ความส าคัญของหลักสูตร   

เป็นหลักสูตรท่ีสร้างวิศวกรให้มีความสามารถในการบูรณาการพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการและประยุกต์
ความรู้ในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมโยธา  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีความสามารถและทักษะ
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม  ผู้เรียนมีการพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์ท่ีเป็นระบบ สามารถส่ือสาร
และท างานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี   มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  มีจิตสาธารณะและการตระหนักถึง
ส่ิงแวดล้อม  ความปลอดภัยและบริบทของสังคมโลก  มีทักษะแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองท่ีเท่าทันเทคโนโลยีและยุค
ทันสมัย 
 
       ๑.๒    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
                 ๑.๒.๑  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objectives)  
 เมื่อส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้วบัณฑิตมีความรู้ความสามารถ ดังน้ี 

๑) ประยุกต์ความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาท่ีซับซ้อนเพ่ือการวิเคราะห์   ออกแบบ  ควบคุมและบริหารงานด้านวิศวกรรมโยธาได้ 

๒) วางแผนการด าเนินงานด้านวิศวกรรม ปฎิบัติการทดสอบ และใช้ทักษะเชิงเทคนิคในการเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหางานด้านวิศวกรรมโยธาโดยค านึงถึงผลท่ีมีต่อสวัสดิภาพของประชาชน 
ความปลอดภัย สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม               

๓) แสดงพฤติกรรมของการมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีวิญญูชนพึงมี (เช่น การรักษากฎระเบียบของ
สังคม ความซ่ือสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกต่อสังคม รวมถึงการรักษาซ่ึงวัฒนธรรมอันดีของไทย)  
และแสดงพฤติกรรมของการมีจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาท่ีค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม สังคมโลกและส่ิงแวดล้อม 

๔) วางแผนการด าเนินงานด้านวิศวกรรม ปฎิบัติการทดสอบ และใช้ทักษะเชิงเทคนิคร่วมกับการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบในการแปลผลข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ท่ีถูกต้อง   
 

       ๑.๒.๒  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program –Level Learning Outcomes: PLOs) 
๑) สามารถก าหนด คิดวิธี และแก้ไขปัญหาวิศวกรรมท่ีซับซ้อน โดยการประยุกต์หลักการทาง

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และสามารถบูรณาการเพื่อการแก้ปัญหาทาง
วิศวกรรมโยธา 
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๑๒ 

 

 

 

๒) สามารถประยุกต์การออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน และ/หรือท่ีเกี่ยวข้องวิศวกรรมโยธา 
เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีตรงกับความต้องการโดยค านึงถึงด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย สวัสดิการ 
รวมท้ังปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมท่ัวโลก 

๓) สามารถส่ือสารอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้ฟังท่ีหลากหลาย เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผลตาม
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายหรือตามบทบาทของวิศวกร 

๔) มีความตระหนักในจริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ส าหรับ
สถานการณ์เชิงวิศวกรรม ท่ีต้องตัดสินใจโดยค านึงถึงผลเชิงวิศวกรรมต่อบริบททางสังคม 
ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ท่ัวโลก 

๕) สามารถท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิผล มีภาวะผู้น า  ส่งเสริมความร่วมมือท่ีดีเพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมในการท างานให้เข้าเปูาหมายตามท่ีวางแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ 

๖) สามารถพัฒนาและด าเนินการทดลองเชิงวิศวกรรมและ/หรือท่ีเกี่ยวข้องด้านวิศวกรรมโยธา ได้
อย่างเหมาะสม มีการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผลข้อมูลและการตัดสินเชิงวิศวกรรมเพื่อการสรุปผล  

๗) สามารถหาความรู้และประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เชิงวิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องตาม
ความต้องการ  โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนา 

 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบวงชี ้

การปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการภาคอุตสาหกรรม
และผู้ใชบ้ัณฑิต  

(๑) จัดท าแบบสอบถามเพื่อสอบถามคุณลักษณะและ
ทักษะของบัณฑิตที่คาดหวังจากผู้ใช้บัณฑิต  

(๒) จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยโดยมีตัวแทนจาก
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อสอบถามคุณลักษณะและทักษะ
ของบัณฑิตที่คาดหวังจากผู้ใชบ้ณัฑิต รวมทั้งความ
คิดเห็นต่อการจัดหลักสูตร   

(๓) สนับสนนุให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอก
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

(๔) ส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อ
สร้างตลาดให้บัณฑิต 

(๕) ติดตามผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตทีป่ฏิบัติงาน
ได้ตรงกับความต้องการของหน่วยงานอยา่งเปน็ระบบ 
 

(๑) การเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต
ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

(๒) การจัดการประชุมกลุ่มย่อยใน
วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และสรุปผลจากการประชุม 

(๓) จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตร 

(๔) ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท า 
(๕) ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของหน่วยงานทีบ่ัณฑติเข้าไป
ปฏิบัติงานหรือศึกษาต่อ 
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๑๓ 

 

 

 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบวงชี ้

การจัดการเรียนการสอน
แบบ Outcome-based 
learning 

(๑) ก าหนดคุณลักษณะและทักษะของบัณฑิตที่พงึประสงค์
ให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และผลลัพธท์ี่คาดหวังจาก
แต่ละรายวชิาในหลักสูตร  

(๒) จัดการเรียนการสอนให้มีผลลัพธ์เป็นผลงานหรือ
โครงการจากการปฎิบตัิจริง  

(๓) สนับสนนุให้นักศึกษาพัฒนาปรญิญานิพนธ์จากปัญหา
การปฎิบัติงานจริงและมีความรว่มมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม  

(๑) การจัดท า มคอ.๓ ที่มีการระบุ
จุดประสงค์รายวิชาและผลลัพธ์
การเรียนรู้รายวิชา  

(๒) ก าหนดวิธีการเรียนการสอนที่
เพิ่มจากเดิม เช่น project-
based, case-based  

(๓) จ านวนโครงการหรือทุนที่มี
ความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม 

ปรับปรุงรายวิชาใน
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง
กับพัฒนาการทาง
เทคโนโลยี  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโปรแกรม
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

(๑) ติดตามความกา้วหน้าของเทคโนโลยีอยา่งต่อเนื่องจาก
ภาคอุตสาหกรรม และน าเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาหรือหลักสูตร 

(๒) น าเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีการพัฒนามาสนับสนนุ
การเรียนการสอน  

(๓) จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอน
อย่างเพียงพอ 
 

(๑) จ านวนคร้ังการเข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือด้านเทคโนโลยีหรือ
ศาสตร์ใหม่ๆต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 

(๒) จ านวนคร้ังที่มีการอบรม ดูงาน
หรือบรรยายพิเศษจาก
หน่วยงานภายนอก 

(๓) จ านวนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือระบบสารสนเทศ  

พัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการประกัน
คุณภาพ 

(๑) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร เพื่อก าหนด
แผนการด าเนนิการประจ าปี ตดิตามการด าเนนิการ 
ประเมินผล ปรับปรุงและแก้ไข 

(๒) ส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าอบรมเพิ่มเติมความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

(๓) ปรับการเรียนการสอน  รวมทัง้การประเมินผลเพื่อให้
เกิดการประกันคุณภาพ 

(๔) จัดประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา และจัดท าแบบสอบถามผู้เรียน 
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 
 

(๑) ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และประเมินการด าเนนิงานของ
หลักสูตร 

(๒) จ านวนคณาจารย์ที่เข้าร่วม
อบรมเพิ่มเติมความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพ 

(๓) จ านวนรายวชิาที่มีการปรับการ
สอนและการประเมินผลเพื่อ
การประกันคุณภาพ 
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๑๔ 

 

 

 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบวงชี ้

(๕) ก าหนดและวิเคราะห์เกณฑ์ในการวัดและประเมินผล
ในแต่ละรายวชิา 

(๔) จ านวนคร้ังที่มีการจัดประชุม
กลุ่มย่อยระหว่างอาจารย์และ
นักศึกษา 

(๕) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการ
วดัการประเมินผลและการ
ประกันคุณภาพ 
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๑๕ 

 

 

 

หมวดที่ ๓. 

ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 

๑.๑ ระบบ 
ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ    
      ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๑-๘) และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงก าหนดหลักเกณฑ์เปิดรายวิชาในภาคการศึกษาฤดูร้อนในรายวิชาท่ีมีนักศึกษาได้
สัญลักษณ์ F ไม่น้อยกว่า ๓๐ คน ยกเว้นรายวิชาการฝึกงานส ารวจ และรายวิชาการฝึกงาน  
      ๑.๓ การเทียบเคียงหนววยกิตในระบบทวิภาค  
 สามารถเทียบเคียงหน่วยกิตได้ โดยได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการบริหารภาควิชา โดยอิงจากรายละเอียดรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และการจัดการ
เรียนการสอน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
      ๒.๑  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 จัดการเรียนการสอนในวัน เวลาราชการปกติ 
 ภาคการศึกษาท่ี ๑ เดือนสิงหาคม – ธันวาคม  
 ภาคการศึกษาท่ี ๒ เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน   เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 
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๑๖ 

 

 

 

      ๒.๒   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
๒.๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติท่ัวไป 

และคุณสมบัติเฉพาะ ตามระเบียบการสอบคัดเลือกของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือระเบียบการ
สอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยมหิดล ระบบ MU-TCAS 

๒.๒.๒ ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ซ่ึงด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามเกณฑ์การคัดเลือกท่ีระบุในการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล ในระดับปริญญาตรี ระบบ MU-TCAS ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 

รอบท่ี ๑ การรับด้วย Portfolio  
รอบท่ี ๒ การรับแบบโควตา 
รอบท่ี ๓ การรับตรงร่วมกัน 
รอบท่ี ๔ การรับแบบ Admission  

 
 ๒.๓   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

๒.๓.๑  ความรูพ้ื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 
๒.๓.๒  ความรูพ้ื้นฐานด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอท่ีจะศึกษาต่อในสาขาวิชาวิศวกรรม  
๒.๓.๓  การปรับตัวจากการรูปแบบเรียนในระดับมัธยมศึกษา  
๒.๓.๔  นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาท่ีสอบคัดเลือกได้ 

 
     ๒.๔   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแกป้ัญหา 
๑. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ยังไม่ทราบถึงความชอบและความ
ถนัดของตนเอง  

จัดให้มีค่ายวิศวกรโยธาเปิดให้นักเรียนมัธยมได้เข้าใจ
งานด้านวิศวกรรมโยธา  

๒. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ มีพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ไม่เข้มแข็ง  

จัดให้มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือท าหน้าท่ีสอดส่อง
ดูแลให้ค าแนะน าตลอดระยะเวลา  รวมท้ังการจัดสอน
เตรียมความรู้ด้านวิชาการโดยกลุ่มนักศึกษาชมรม
วิชาการ   

๓. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ ท่ีเข้าใหม่ยังไม่ตระหนักถึงหน้าท่ี
และความมีระเบียบวินัยในตนเองท่ีต้องมี  เมื่อไม่มี
ผู้ปกครองคอยดูแลใกล้ชิด 
 

จัดปฐมนิเทศน์นักศึกษาและผู้ปกครอง ให้เข้าใจถึง
รูปแบบการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
เพ่ือบรรลุเปูาหมาย 
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๑๗ 

 

 

 

ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า กลยุทธ์ในการด าเนินการแกป้ัญหา 
๔. นักศึกษาช้ันปีท่ี ๑ มีพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษต่ ากว่า
เกณฑ์ท่ีควรเป็น  

จัดปฐมนิเทศเพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงความส าคัญของ
ภาษาอังกฤษและบรรยายพิเศษปรับพื้นฐานต่างๆ  

 
๒.๕    แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  ๕  ปี  

 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
ช้ันปีท่ี ๑ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 
ช้ันปีท่ี ๒ - ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 
ช้ันปีท่ี ๓ - - ๗๐ ๗๐ ๗๐ 
ช้ันปีท่ี ๔ - - - ๗๐ ๗๐ 
จ านวนสะสม ๗๐ ๑๔๐ ๒๑๐ ๒๘๐ ๒๘๐ 
จ านวนท่ีคาดว่าจะจบ - - - ๗๐ ๗๐ 

 
๒.๖  งบประมาณตามแผน 

 งบประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต   (บาท/ต่อปีการศึกษา) 
 

๑)  ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
ล าดับ รายจวาย บาท/ตวอปีการศึกษา 

๑ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๖,๒๐๓,๑๘๒ 
๒ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ๘๔๓,๕๑๘ 
๓ ค่าสาธารณูปโภค ๖๗๒,๘๕๖ 
๔ ค่าเส่ือมราคา ๒,๖๙๗,๔๕๒ 
๕ เงินอุดหนุน ๒๐๖,๑๕๗ 

 ควาใช้จวายตลอดหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต ๑ คน/ปีการศึกษา ๓๘,๕๐๐ 
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๑๘ 

 

 

 

๒)  รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและอื่นๆ (เฉพาะท่ีได้รับจัดสรร) 
ล าดับ รายจวาย บาท/ตวอปีการศึกษา 

๑ ค่าบ ารุงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓,๕๐๐ 
๒ ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร ๗,๐๐๐ 
๓ ค่าหน่วยกิตบรรยาย ๒,๘๗๕ 
๔ ค่าหน่วยกิตปฏิบัติสัมมนา ๑,๔๕๐ 

 ควาใช้จวายที่จัดเก็บจากนักศึกษา ๑ คน/ปีการศึกษา ๑๔,๘๒๕ 
 ควาใช้จวายที่จัดเก็บจากนักศึกษา ๑ คน/ปีการศึกษา ๒๙,๖๕๐ 

 
 

๒.๗   ระบบการศึกษา  
        แบบช้ันเรียน 
        แบบทางไกลผ่านส่ือส่ิงพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลัก 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทาง Internet 

        อื่นๆ (ระบุ)……………………………………………………………. 
 

๒.๘   การเทียบโอนหนววยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒  
และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การขอย้ายหลักสูตร การรับโอนนักศึกษาและการรับนักศึกษาในโครงการ
แลกเปล่ียนระหว่างประเทศในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการเป็นแผนการศึกษาทางวิชาการส าหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา 
นักศึกษาจะต้องเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี การฝึกงาน โดยจะต้องมี
คะแนนเฉล่ียสะสมก่อนส าเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ จึงส าเร็จการศึกษาได้ 
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๑๙ 

 

 

 

๓.๑  หลักสูตร    
๓.๑.๑  จ านวนหนววยกิต    จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  ๑๔๕  หนววยกิต 

     
๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร  จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์ มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ปรากฎดังน้ี   

หมวดวิชา 
   

เกณฑ์มาตรฐานฯ 
กระทรวงศึกษาธิการระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๘ 

(หนววยกิต) 

หลักสูตรปริญญาตรี 
ทางวิชาการ 
(หนววยกิต) 

๑.   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไมวน้อยกววา ๓๐ หนววยกิต ๓๑ 
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ - ๑๐ 

       - กลุ่มวิชาภาษา - ๑๓ 
       - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  - ๘ 
๒.  หมวดวิชาเฉพาะ         ไมวน้อยกววา ๗๒ หนววยกิต ๑๐๗ 
       -  วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
          กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

- ๒๑ 

       -  วิชาเฉพาะพ้ืนฐาน 
          กลุ่มวิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา 

- ๒๖ 

       -  วิชาเฉพาะด้าน 
          กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา 

- ๕๔ 

       -  วิชาเฉพาะด้าน 
          กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา 

- ๖ 

๓.   หมวดวิชาเลือกเสรี        ไมวน้อยกววา ๖ หนววยกิต ๖ 
๔.   การฝึกงาน - ๑ 

จ านวนหนววยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมวน้อยกววา ๑๒๐ หนววยกิต ๑๔๕ 
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๒๐ 

 

 

 

             ๓.๑.๓  รายวิชาในหลักสูตร 

 รายวิชาเรียงล าดับตามหมวดวิชา  ประกอบด้วย  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และ
หมวดวิชาเลือกเสรี  ในแต่ละหมวดวิชาเรียงล าดับตามอักษรของรหัสย่อภาษาไทย  
 หน่วยกิตของแต่ละรายวิชาระบุตัวเลขหน่วยกิตรวมไว้หน้าวงเล็บ  ส่วนตัวเลขในวงเล็บแสดง
จ านวนช่ัวโมงของการเรียนการสอนทฤษฎีท่ีใช้แบบบรรยาย  และ/หรือปฏิบัติ และศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ตลอด
ภาคการศึกษา  ได้แก่  xxxx xxx  x (x-x-x)  หมายถึง รหัสรายวิชาเป็นตัวอักษร ๔ ตัว และตัวเลข ๓ หลัก  จ านวน
หน่วยกิต รวม (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  โดยก าหนด  ดังน้ี 
 ตัวเลข รหัสรายวิชาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ประกอบด้วย  สัญลักษณ์ ๗ ตัว  แบ่งเป็น ๒ ส่วน  ดังน้ี 
 
ความหมายตัวเลขรหัสวิชา 
รหัสรายวิชาประกอบด้วยรหัส ๗ ตัว แบ่งเป็นรหัสตัวอักษร ๔ ตัว และรหัสตัวเลข ๓ ตัว 
ก.   ตัวอักษร ๔ ตัว  มีความหมาย  ดังน้ี 
 -  ตัวอักษร ๒ ตัวแรก  เป็นอักษรย่อช่ือคณะ/สถาบันท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน   ได้แก่ 
                มม. หรือ MU            หมายถึง            รายวิชาท่ีจัดร่วมระหว่างทุกคณะโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 

วศ หรือ EG  หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
วท หรือ SC  หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร์  
สม หรือ SH  หมายถึง  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
ดศ หรือ MS  หมายถึง  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
ศศ หรือ LA  หมายถึง  คณะศิลปศาสตร์  
วก  หรือ PS  หมายถึง  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
สพ หรือ VS  หมายถึง  สัตวแพทยศาสตร์ 

  
- ตัวอักษร  ๒ ตัวหลัง เป็นอักษรย่อของภาควิชา / ช่ือรายวิชาหรือโครงการท่ีรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน ดังน้ี 

ภอ หรือ EN   หมายถึง ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ 
ภท หรือ TH  หมายถึง ภาควิชาภาษาไทย คณะศิลปะศาสตร์ 
สค หรือ SS  หมายถึง ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
มน หรือ HU  หมายถึง ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
คณ หรือ MA หมายถึง ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ศท หรือ GE  หมายถึง ภาควิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิทยาลัยวิทยาศาสตร์ 

 และเทคโนโลยีการกีฬา 
สว หรือ ID หมายถึง สหวิทยาการ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  
ภจ หรือ CH  หมายถึง ภาควิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ 
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๒๑ 

 

 

 

ภญ หรือ JP  หมายถึง ภาควิชาภาษาญี่ปุุน คณะศิลปศาสตร์ 
ฝศ หรือ FR หมายถึง ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ 
พฐ หรือ FE  หมายถึง ภาควิชาศึกษาพ้ืนฐาน คณะศิลปศาสตร์ 
ศษ หรือ ED  หมายถึง ภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
คม หรือ CH  หมายถึง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
ฟส หรือ PY  หมายถึง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 

ช่ือย่อของภาควิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์มีรหัสตัวอักษร ดังน้ี 
คร หรือ ID หมายถึง สหวิทยาการ (Multidisciplinary course) เป็นรายวิชาซ่ึง

นักศึกษาจากภาควิชาต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์เรียนร่วมกัน หรือไม่
อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาใดโดยตรง 

คก หรือ ME  หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
อก หรือ IE  หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
ฟฟ หรือ EE  หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟูา  
คม หรือ HC  หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
ยธ หรือ CE  หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม  
คพ หรือ CO  หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
ชพ หรือ BE  หมายถึง ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
 

ข.   ตัวเลข  ๓  ตัว ตามหลังอักษรยวอของรายวิชา 
- เลขตัวหน้า   หมายถึง ระดับช้ันปี ท่ีก าหนดให้ศึกษารายวิชาน้ันๆ 
- ตัวเลขตัวท่ีสอง หมายถึง แสดงลักษณะวิชาหรือแขนงวิชาย่อย  

ค าอธิบายเลขตัวท่ีสอง  
๐ – ๑ หมายถึง  แขนงวิชาวิศวกรรมโครงสร้างและวัสดุ 
๒  หมายถึง  แขนงวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์ 
๓  หมายถึง  แขนงวิชาวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์ 
๔  หมายถึง  แขนงวิชาส ารวจ 
๕  หมายถึง  แขนงวิชาวิศวกรรมขนส่งและจราจร 
๖  หมายถึง  แขนงวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
๗  หมายถึง  แขนงวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 
๘  หมายถึง  แขนงวิชาวิศวกรรมโยธาท่ัวไป 
๙  หมายถึง  หัวข้อพิเศษ 

  - ตัวเลขตัวท่ีสาม หมายถึง แสดงล าดับวิชาท่ีจัดสอน 
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๒๒ 

 

 

 

 ๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวน   ๓๑   หนววยกิต  ประกอบด้วย  
กลุวมวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๑๖ หนววยกิต 
  ๑.๑) กลุวมวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จ านวน ๗ หนววยกิต  ประกอบด้วย  

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
มมศท ๑๐๑  
MUGE 101 

การศึกษาท่ัวไปเพื่อการพัฒนามนุษย์  
General Education for Human Development 

๒ (๑-๒-๓) 

มมศท ๑๐๒ 
MUGE 102 

สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์  
Social Studies for Human Development 

๓ (๒-๒-๕) 

มมศท ๑๐๓ 
MUGE 103 

ศิลปวิทยาการเพ่ือการพัฒนามนุษย์  
Arts and Science for Human Development 

๒ (๑-๒-๓) 

 
  ๑.๒) กลุวมวิชาภาษา  จ านวน ๙ หนววยกิต ประกอบด้วย 
วิชาภาษาไทย ให้เรียนจ านวน ๓ หนววยกิต จากรายวิชาดังตวอไปนี้ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศศภท ๑๐๐ 
LATH 100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
Art of Using Thai Language for Communication 

๓ (๒-๒-๕) 

 
วิชาภาษาอังกฤษ ให้เรียนรายวิชาตวอไปนี้ จ านวน ๖ หนววยกิต ตามระดับคะแนนที่คณะศิลปศาสตร์จัดสอบวัด
ความรู้ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศศภอ ๑๐๓ 
LAEN 103 

ภาษาอังกฤษระดับ ๑   
English Level 1 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ ๑๐๔ 
LAEN 104 

ภาษาอังกฤษระดับ ๒   
English Level 2 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ ๑๐๕ 
LAEN 105 

ภาษาอังกฤษระดับ ๓   
English Level 3 

๓ (๒-๒-๕) 

ศศภอ ๑๐๖ 
LAEN 106 

ภาษาอังกฤษระดับ ๔   
English Level 4 

๓ (๒-๒-๕) 
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๒๓ 

 

 

 

กลุวมวิชาที่หลักสูตรก าหนด จ านวน ๑๕ หนววยกิต 
  ๑.๑) กลุวมวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จ านวน ๓ หนววยกิต  ประกอบด้วย  
ให้เรียนจ านวน ๑ หนววยกิต จากรายวิชาดังตวอไปนี้ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
วศคร ๓๐๐ 
EGID 300 

ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวิศวกร  
Philosophy, Ethics and Laws for Engineers 

๑ (๑-๐-๒) 

 
ให้เลือกเรียนจ านวนไมวน้อยกววา ๒ หนววยกิต จากรายวิชาดังตวอไปนี้ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

สมสค ๑๐๕ 
SHSS 105 

เศรษฐกิจการเมืองไทยและสังคมโลก  
Thai Economy  and  Politics and Global Society 

๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๐๘ 
SHSS 108 

ระบบกฎหมายไทย  
Thai Legal System 

๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๐๙ 
SHSS 109 

บูรณาการกฎหมายและการเมืองการปกครองไทย  
Integration of Thai Politics and law 

๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๓๐ 
SHSS 130 

หลักเศรษฐศาสตร์  
Principles of Economics 

๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๔๐ 
SHSS 140 

จิตวิทยาทั่วไป  
General Psychology 

๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๖๐ 
SHSS  160 

หลักการบริหาร  
Principles of Administration 

๒ (๒-๐-๔) 

สมสค ๑๖๑ 
SHSS 161 

นโยบายและการวางแผน  
Policy and Planning 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๐๑ 
SHHU 101 

ปรัชญาขั้นแนะน า  
Introduction to Philosophy 

๒ (๒-๐-๔) 

สมมน ๑๑๒ 
SHHU 112 

พลวัตของกลุ่มและการท างานเป็นทีม  
Group Dynamics and Teamwork 

๒ (๒-๐-๔)     

สมมน ๑๓๓ 
SHHU 133 

วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผู้น า  
Rhetoric for Leadership 

๒ (๒-๐-๔)    

วกศท  ๑๒๓ กรีฑาลู่  ๒ (๑-๒-๓) 
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๒๔ 

 

 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

SPGE 123 Track Athletics 
วกศท  ๑๒๔ 
SPGE 124 

เซปักตะกร้อ  
Sepak Takraw 

๒ (๑-๒-๓) 

วกศท  ๑๒๕ 
SPGE 125 

เปตอง  
Petanque 

๒ (๑-๒-๓) 

วกศท  ๑๒๗ 
SPGE 127 

แอโรบิคเพ่ือสุขภาพ  
Aerobic for Health 

๒ (๑-๒-๓) 

วกศท  ๑๒๘ 
SPGE 128 

โยคะเพื่อสุขภาพ  
Yoga for Health 

๒ (๑-๒-๓) 

วกศท ๑๒๙ 
SPGE 129 

เทนนิส  
Tennis 

๒ (๑-๒-๓) 

วกศท ๑๓๐ 
SPGE 130 

ฟุตบอล  
Soccer 

๒ (๑-๒-๓) 

วกศท ๑๓๑ 
SPGE 131 

ว่ายน้ า  
Swimming 

๒ (๑-๒-๓) 

วกศท ๑๓๒ 
SPGE 132 

บาสเกตบอล  
Basketball 

๒ (๑-๒-๓) 

วกศท ๑๓๓ 
SPGE 133 

วอลเล่ย์บอล  
Volleyball 

๒(๑-๒-๓) 

วกศท ๑๓๔ 
SPGE 134 

ลีลาศ  
Social Dance 

๒ (๑-๒-๓) 

วกศท ๑๓๕ 
SPGE 135 

เทเบิลเทนนิส  
Table Tennis 

๒ (๑-๒-๓) 

วกศท ๑๓๖ 
SPGE 136 

ศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว  
Arts Self-defense 

๒ (๑-๒-๓) 
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๒๕ 

 

 

 

  ๑.๒) กลุวมวิชาภาษา  จ านวน ๔ หนววยกิต ประกอบด้วย 
ให้เลือกเรียนจ านวนไมวน้อยกววา ๔ หนววยกิต จากรายวิชาดังตวอไปนี้ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
ศศภอ   ๑๘๐ 
LAEN   180 

ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑  
English for Academic Purposes 1 

๒ (๒-๐-๔) 

ศศภอ   ๑๘๑ 
LAEN   181 

ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒  
English for Academic Purposes 2 

๒ (๒-๐-๔) 

ศศภอ   ๒๖๒ 
LAEN   262 

การฟังและการพูดเพ่ือการส่ือสาร  
Listening and Speaking for Communication 

๒ (๑-๒-๓) 

ศศภอ   ๒๖๓ 
LAEN   263 

การอ่านและการเขียนเพ่ือการส่ือสาร  
Reading and Writing for Communication 

๒ (๑-๒-๓) 

ศศภอ   ๒๖๕ 
LAEN   265 

ทักษะและเทคนิคการอ่านเชิงวิจารณ์  
Critical Reading Skills and Strategies 

๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ   ๒๗๑ 
LAEN   271 

การเขียนเพ่ือการท างานและการศึกษา  
Writing for Work and Study 

๓ (๓-๐-๖) 

ศศภอ   ๓๓๘ 
LAEN   338 

การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอย่างได้ผล  
Effective Presentations in English 

๒ (๑-๒-๓) 

ศศภอ   ๓๔๑ 
LAEN   341 

ภาษาอังกฤษเพ่ือส่ือสารตามสถานการณ์  
Situational-based Communicative English 

๒ (๑-๒-๓) 

วศคร ๒๙๐ 
EGID 290 

ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร  
English for Engineers 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคร ๔๙๐ 
EGID 490 

การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร  
English Communication for Engineers 

๓ (๓-๐-๖) 

 
  ๑.๓) กลุวมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  จ านวน ๘ หนววยกิต ประกอบด้วย 
ให้เรียนจ านวน ๓ หนววยกิต จากรายวิชาตวอไปนี้ 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
วศยธ ๒๘๓ 
EGCE 283 

สถิติประยุกต์และความน่าจะเป็น  
Applied Probability and Statistics 

๓ (๓-๐-๖) 
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๒๖ 

 

 

 

ใหเ้ลือกเรียน จ านวนไมวน้อยกววา ๕ หนววยกิต จากรายวิชาตวอไปนี้ 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

วทคม   ๑๐๐ 
SCCH   100 

เคมีเชิงบูรณาการ  
Integrated Chemistry 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคร   ๑๐๑ 
SCID  101 

วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ  
Integrated Science 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคณ   ๑๗๐ 
SCMA  170 

คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์พื้นฐานประยุกต์ได้  
Applicable Basic Mathematics and Statistics 

๒ (๒-๐-๔) 

   
  หมายเหตุ: นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีให้เลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือก
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นๆ ท่ีเปิดในตระกร้ากลางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ท่ีปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร    
  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะวิศวกรรมศาสตร์  นักศึกษาอาจ
ลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตร หรือรายวิชาท่ีเ ทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตร  ซ่ึงเปิดสอนโดยคณะ /
สถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยให้สามารถนับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรได้  
 
 ๒) หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน ๑๐๗   หนววยกิต  ประกอบด้วย  

- วิชาเฉพาะพื้นฐาน   
กลุวมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒๑ หนววยกิต  
 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
 
วทคณ ๑๑๕ 
SCMA 115 

แคลคูลัส  
Calculus 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคณ ๑๖๕ 
SCMA 165 

สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ  
Ordinary Differential Equations 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๒๐๐ 
EGCE 200 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๑  
Engineering Mathematics I 

๓ (๓-๐-๖)    

วทฟส ๑๑๐ 
SCPY 110 

ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  
General Physics Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)    
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๒๗ 

 

 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
 
วทฟส ๑๒๐ 
SCPY 120 

ปฎิบัติการฟิสิกส์ ๒   
Physics Laboratory II 

๑ (๐-๓-๑)    

วทฟส ๑๕๑ 
SCPY 151 

ฟิสิกส์ท่ัวไป ๑  
General Physics I 

๓ (๓-๐-๖) 

วทฟส ๑๕๒ 
SCPY 152 

ฟิสิกส์ทั่วไป ๒   
General Physics II 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคม ๑๑๕ 
SCCH 115 

เคมีทั่วไป  
General Chemistry 

๓ (๓-๐-๖)    

วทคม ๑๑๘ 
SCCH 118 

ปฎิบัติการเคมี  
Chemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)    

 

- วิชาเฉพาะพื้นฐาน  
กลุวมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา จ านวน ๒๖ หนววยกิต  
ประกอบด้วย 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
วศคก ๑๐๒ 
EGME 102 

เขียนแบบวิศวกรรม  
Engineering Drawing 

๓ (๒-๓-๕) 

วศคพ ๑๑๑ 
EGCO 111 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
Computer Programing 

๓ (๒-๒-๕) 

วศอก ๑๐๓ 
EGIE 103 

วัสดุวิศวกรรม  
Engineering Materials 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๒๐๑ 
EGCE 201 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๒  
Engineering Mathematics II 

๓ (๓-๐-๖)    

วศยธ ๒๐๒ 
EGCE 202 

กลศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Mechanics 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๒๐๓ 
EGCE 203 

ก าลังวัสดุ  
Strength of Materials 
 

๓ (๓-๐-๖) 
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๒๘ 

 

 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
วศยธ ๒๒๑ 
EGCE 221 

กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมโยธา  
Fluid Mechanics for Civil Engineering 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ  ๒๔๐ 
EGCE 240 

การส ารวจ  
Surveying 

๓ (๒-๓-๕) 

วศยธ ๒๔๓ 
EGCE 243 

การฝึกงานส ารวจ  
Survey Camp 

๑ (๐-๘๐-๐) 

วศยธ ๓๒๔ 
EGCE 324 

ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล  
Fluid Mechanics Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)    

     

- วิชาเฉพาะด้าน  
กลุวมวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา จ านวน ๕๔  หนววยกิต ประกอบด้วย 

ให้เรียนจ านวน ๕๑ หนววยกิต จากรายวิชาตวอไปนี้ 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

วศยธ ๒๑๑ 
EGCE 211 

วัสดุด้านวิศวกรรมโยธา  
Civil Engineering Materials 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๒๑๒ 
EGCE 212 

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมโยธา  
Civil Engineering Materials Testing Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) 

วศยธ ๒๑๓ 
EGCE 213 

เทคโนโลยีคอนกรีต  
Concrete Technology 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๒๘๑ 
EGCE 281 

กราฟฟิกเชิงคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมโยธา  
Computer Graphics for Civil Engineering 

๑ (๐-๓-๑) 

วศยธ ๓๑๑ 
EGCE 311 

การวิเคราะห์โครงสร้าง ๑   
Structural Analysis I 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๓๑๒ 
EGCE 312 

การวิเคราะห์โครงสร้าง ๒   
Structural Analysis II 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๓๑๓ 
EGCE 313 

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
Reinforced Concrete Design 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๓๑๔ 
EGCE 314 

ปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
Practice in Reinforced Concrete Design 

๑ (๐-๓-๑) 
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๒๙ 

 

 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
วศยธ ๓๒๓ 
EGCE  323 

อุทกวิทยา  
Hydrology 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๓๓๑ 
EGCE 331 

ปฐพีกลศาสตร์   
Soil Mechanics 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๓๓๒ 
EGCE 332 

ปฏิบัติการปฐพี กลศาสตร์  
Soil Mechanics Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) 

วศยธ ๓๓๓ 
EGCE 333 

วิศวกรรมฐานราก  
Foundation Engineering 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๓๓๔ 
EGCE 334 

ปฏิบัติการออกแบบวิศวกรรมฐานราก  
Practice in Foundation Engineering Design 

๑ (๐–๓-๑) 

วศยธ ๓๕๐ 
EGCE 350 

วิศวกรรมขนส่ง  
Transportation Engineering 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๓๗๑ 
EGCE  371 

สัญญา ข้อก าหนด และการประมาณราคางานก่อสร้าง   
Contract, Specifications and Cost Estimation 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๑๑ 
EGCE 411 

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก  
Timber and Steel Design 

๓ (๓-๐-๖) 
 

วศยธ ๔๑๒ 
EGCE 412 

ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก  
Practice in Timber and Steel Design 

๑ (๐–๓-๑) 

วศยธ ๔๖๒ 
EGCE  462 

ระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
Environmental Systems and Management 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๗๑ 
EGCE 471 

วิศวกรรมและการบริหารงานก่อสร้าง  
Construction Engineering and Management 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๙๑ 
EGCE 491 

สัมมนาโครงงาน 
Project Seminar 

๑ (๐–๓-๑) 

วศยธ ๔๙๒ 
EGCE 492 

โครงงานออกแบบบูรณาการในสาขาวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Capstone Design Project 

๓ (๐-๙-๓) 

วศยธ ๔๙๓ 
EGCE 493 

โครงงานวิศวกรรมโยธา  
Civil Engineering Project  

๒ (๐-๖-๒) 
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๓๐ 

 

 

 

ใหเ้ลือกเรียนจ านวนไมวน้อยกววา ๓ หนววยกิต  จากรายวิชาดังตวอไปนี้  
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

วศยธ ๓๒๑ 
EGCE  321 

วิศวกรรมชลศาสตร์  
Hydraulic Engineering 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๓๒๒ 
EGCE 322 

วิศวกรรมแหล่งน้ า  
Water Resource Engineering 

๓ (๓-๐-๖) 

 

- วิชาเฉพาะด้าน  
กลุวมวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา จ านวน ๖  หนววยกิต ประกอบด้วย  

ให้เรียนจ านวนไมวน้อยกววา ๖ หนววยกิต จากรายวิชาตวอไปนี้ 
จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

วศยธ ๓๓๕ 
EGCE 335 

ธรณีวิทยา  
Engineering Geology 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๓๔๑ 
EGCE 341 

การส ารวจขั้นสูง  
Advanced Surveying 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๓๔๒ 
EGCE 342 

การส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ  
Photogrammetry 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๓๔๓ 
EGCE 343 

การส ารวจเส้นทาง  
Route Surveying 

๓ (๒-๓-๕) 

วศยธ ๓๕๑ 
EGCE 351 

วิศวกรรมจราจรพื้นฐาน  
Fundamentals of Traffic Engineering 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๓๕๒ 
EGCE 352 

วิศวกรรมการทาง  
Highway Engineering 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๓๕๓ 
EGCE 353 

ปฏิบัติการวัสดุการทาง  
Highway Materials Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) 

วศยธ ๓๖๒ 
EGCE  362 

วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล  
Water Supply and Sanitary Engineering 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๓๘๓ 
EGCE 383 

การสร้างจิตอาสาส าหรับวิศวกรโยธา  
Social Responsibility Building for Civil Engineers 
 

๑ (๐-๓-๑) 
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๓๑ 

 

 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
วศยธ ๔๐๓ 
EGCE 403 

การออกแบบคอนกรีตอัดแรง  
Prestressed Concrete Design 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๐๔ 
EGCE 404 

การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีแมตตริกส์  
Matrix Methods in Structural Analysis 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๐๖ 
EGCE 406 

การออกแบบสะพาน  
Bridge Design 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๐๗ 
EGCE 407 

วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ส าหรับการประยุกต์ใช้ในงานวิศวกรรมโยธา 
Finite Element Method for Civil Engineering Applications 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๐๙ 
EGCE 409 

พ้ืนฐานวิศวกรรมระบบอาคารและการออกแบบ  
Fundamentals of Building System Engineering and Design 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๒๒ 
EGCE 422 

ระบบการระบายน้ าในชุมชนเมือง  
Urban Drainage Systems 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๒๓ 
EGCE 423 

การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา  
Design of Farm Irrigation Systems 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๔๑ 
EGCE 441 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมโยธา  
Geographic Information System for Civil Engineering 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๕๓ 
EGCE 453 

การออกแบบผิวทาง  
Pavement Design 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๕๕ 
EGCE 455 

ระบบขนส่งมวลชน  
Mass Transit Systems 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๕๖ 
EGCE 456 

การวางแผนและออกแบบสนามบิน  
Airport Planning and Design 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๖๓ 
EGCE 463 

การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  
Environmental Impact Assessment (EIA) 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๗๓ 
EGCE 473 

การจัดการความปลอดภัยงานก่อสร้าง 
Construction Safety Management 

๒ (๒-๐-๔) 

วศยธ ๔๗๔ 
EGCE 474 

การประกอบการด้านวิศวกรรมโยธา 
Entrepreneurship in Civil Engineering  

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๘๒ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมโยธา  ๒ (๑-๓-๓) 
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๓๒ 

 

 

 

จ านวนหน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 
EGCE 482 Computer Applications for Civil Engineering 
วศยธ ๔๘๓ 
EGCE 483 

วิศวกรรมโยธาเพ่ือการพัฒนาเมือง  
Civil Engineering for City Development 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ  ๔๙๔ – วศยธ ๔๙๖ 
EGCE 494 – EGCE 496 

หัวข้อคัดสรรทางวิศวกรรมโยธา (...) 
Selected Topics in Civil Engineering (…) 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ ๔๙๗ – วศยธ ๔๙๙ 
EGCE 497 – EGCE 499 

หัวข้อคัดสรรเชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรมโยธา (...) 
Selected Laboratory Topics in Civil Engineering (…) 

๑ (๐-๓-๑) 

  
 ๓) หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน ๖ หนววยกิต  

ให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ มหาวิทยาลัยอื่นท้ังในและ
ต่างประเทศ เป็นจ านวน ๖ หน่วยกิต 
 
 ๔) การฝึกงาน (ใช้เวลาไมวน้อยกววา ๒๔๐ ชั่วโมง) จ านวน ๑ หนววยกิต 

นักศึกษาท่ีมีสถานะเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ ให้ลงทะเบียนการฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อนในรายวิชาจ านวน
หน่วยกิต (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า) 

วศยธ ๓๙๙ 
EGCE  399 

การฝึกงาน 
Engineering Training 

๑ (๐-๓-๑) 

 
 ในกรณีท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะวิศวกรรมศาสตร์แล้ว  นักศึกษา
อาจไปฝึกงาน  ปฎิบัติงาน หรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรหรือรายวิชาท่ีเทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตร  
ซ่ึงเปิดสอนโดยคณะ/สถาบันการศึกษาอื่นในต่างประเทศ  โดยสามารถนับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตตาม
หลักสูตรได้  
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๓๓ 

 

 

 

 
      ๓.๑.๔   แสดงแผนการศึกษา     

ปีท่ี ๑ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หนววยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ค้นคว้า) 

ภาคการเรียนท่ี ๑  
มมศท  ๑๐๑ 
MUGE  101 

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์@@ 
General Education for Human Development 

๒ (๑-๒-๓) 

มมศท  ๑๐๒ 
MUGE  102 

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์@@ 
Social Studies for Human Development 

๓ (๒-๒-๕) 

มมศท  ๑๐๓ 
MUGE  103 

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์@@ 
Arts and Science for Human Development 

๒ (๑-๒-๓) 

ศศภอ  ๑๐๓ 
LAEN  103 

ภาษาอังกฤษระดับ ๑ /ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ @ 
English Level 1 / LAEN105 English Level 3 

๓ (๒-๒-๕) 

วทคณ  ๑๑๕ 
SCMA  115 

แคลคูลัส 
Calculus 

๓ (๓-๐-๖) 

วทฟส  ๑๑๐ 
SCPY  110 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 
General Physics Laboratory  

๑ (๐-๓-๑) 

วทฟส  ๑๕๑ 
SCPY  151 

ฟิสิกส์ทั่วไป ๑ 
General Physics I 

๓ (๓-๐-๖) 

วศคพ  ๑๑๑ 
EGCO  111 
 
 
 
 
 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

๓ (๒-๒-๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม ๒๐ (๑๔-๑๓-๓๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคการเรียนท่ี ๒ 

มมศท  ๑๐๑ 
MUGE  101 

การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์@@ 
General Education for Human Development 

๒ (๑-๒-๓) 

มมศท  ๑๐๒ 
MUGE  102 

สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์@@ 
Social Studies for Human Development 

๓ (๒-๒-๕) 

มมศท  ๑๐๓ 
MUGE  103 

ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์@@ 
Arts and Science for Human Development 

๒ (๑-๒-๓) 

ศศภอ  ๑๐๔ 
LAEN  104 

ภาษาอังกฤษระดับ ๒ /ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ @ 
English Level 2 / LAEN106 English Level 4 

๓ (๒-๒-๕) 

วทคม  ๑๑๕ 
SCCH  115 

เคมีทั่วไป 
General Chemistry 

๓ (๓-๐-๖) 

วทคม  ๑๑๘ 
SCCH  118 

ปฏิบัติการเคมี 
Chemistry Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) 

วทคณ  ๑๖๕ 
SCMA  165 

สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ 
Ordinary Differential Equations 

๓ (๓-๐-๖) 

วทฟส  ๑๕๒ 
SCPY  152 

ฟิสิกส์ทั่วไป ๒ 
General Physics II 

๓ (๓-๐-๖) 
 

วศคก  ๑๐๒ 
EGME  102 

เขียนแบบวิศวกรรม 
Engineering Drawing 

๓ (๒-๓-๕) 

วศอก  ๑๐๓  
EGIE  103 

วัสดุวิศวกรรม 
Engineering Materials 

๓ (๓-๐-๖) 

วทฟส  ๑๒๐ 
SCPY  120 

ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒ 
Physics Laboratory II  

๑ (๐-๓-๑) 

 รวม  ๒๐ (๑๖-๑๑-๓๖) 
  

  

หมายเหตุ  

 @    รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ ๑-๔ (ศศภอ ๑๐๓-๑๐๖) ลงทะเบียนเรียนตามระดับความสามารถของนักศึกษา    
@@  เป็นรายวิชาต่อเนื่องที่เรียนทั้ง ๒ ภาคการศึกษา แต่นับหน่วยกิตเฉพาะในภาคการศึกษาที่ ๑ เท่านั้น 
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๓๔ 

 

 

 

ปีท่ี ๒ 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า 
ภาคการเรียนที่ ๑   
วศยธ  
EGCE 

๒๐๐ 
200 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๑ 
Engineering Mathematics I 

๓ (๓-๐-๖)    

วศยธ 
EGCE 

๒๐๒ 
202 

กลศาสตร์วิศวกรรม  
Engineering Mechanics 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ 
EGCE 

๒๑๑
211 

วัสดุด้านวิศวกรรมโยธา  
Civil Engineering Materials 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ 
EGCE 

๒๑๒
212 

ปฏิบัติการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมโยธา  
Civil Engineering Materials Testing Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) 

วศยธ 
EGCE 

๒๘๑
281 

กราฟฟิกเชิงคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมโยธา  
Computer Graphics for Civil Engineering 

๑ (๐-๓-๑) 

ศศภท 
LATH 

๑๐๐
100 

ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  
Art of Using Thai Language for Communication 

๓ (๒-๒-๕) 

 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามทีห่ลักสูตรก าหนด 
General Education Electives : Science and Mathmatics 

๒ (๒-๐-๔) 

 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา 
General Education Electives : Languages 

๒ (๒-๐-๔) 

 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และมนษุยศาสตร์ 
General Education Electives : Social Science and Humanities 

๒ (๒-๐-๔) 

 รวม ๒๐ (๑๗-๘-๓๗) 
   
ภาคการเรียนที่ ๒   
   
วศยธ  
EGCE 

๒๐๑ 
201 

คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๒  
Engineering Mathematics II 

๓ (๓-๐-๖)    

วศยธ 
EGCE 

๒๐๓
203 

ก าลงัวัสดุ  
Strength of Materials 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ 
EGCE 

๒๑๓
213 

เทคโนโลยีคอนกรีต  
Concrete Technology 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ 
EGCE 

๒๒๑
221 

กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมโยธา  
Fluid Mechanics for Civil Engineering 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ 
EGCE 

๒๔๐
240 

การส ารวจ  
Surveying 

๓ (๒-๓-๕) 

วศยธ 
EGCE 

๒๘๓
283 

สถิติประยุกต์และความน่าจะเป็น  
Applied Probability and Statistics 

๓ (๓-๐-๖) 

 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษา 
General Education Electives : Languages 

๒ (๒-๐-๔) 

 รวม ๒๐ (๑๙-๓-๓๙) 
  
ภาคการศึกษาฤดูรอ้น  
วศยธ 
EGCE 

๒๔๓ 
243 

การฝึกงานส ารวจ (ออกฝึกภาคสนามไม่ต่ ากวา่ ๘๐ ช่ัวโมง) 
Survey Camp 

๑ (๐-๘๐-๐) 

 รวม ๑ (๐-๘๐-๐) 
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๓๕ 

 

 

 

 
ปีท่ี ๓ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนววยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้า 
ภาคการเรียนท่ี ๑  
วศคร 
EGID 

๓๐๐ 
300 

ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวิศวกร  
Philosophy, Ethics and Laws for Engineers  

๑ (๑-๐-๒) 

วศยธ 
EGCE 

๓๑๑ 
311 

การวิเคราะห์โครงสร้าง ๑   
Structural Analysis I 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ 
EGCE 

๓๒๓
323 

อุทกวิทยา  
Hydrology 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ 
EGCE 

๓๓๑
331 

ปฐพีกลศาสตร์   
Soil Mechanics 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ 
EGCE 

๓๓๒
332 

ปฏิบัติการปฐพี กลศาสตร์  
Soil Mechanics Laboratory 

๑ (๐-๓-๑) 

วศยธ 
EGCE 

๓๕๐
350 

วิศวกรรมขนส่ง  
Transportation Engineering 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ 
EGCE 

XXX 
XXX 

วิชาเฉพาะเลือกทางวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Elective Course 

๓ (๓-๐-๖) 

 วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
General Education Electives : Science and Mathmatics 

๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๒๐ (๑๙-๓-๓๙) 
  
ภาคการเรียนท่ี ๒  
วศยธ 
EGCE 

๓๑๒
312 

การวิเคราะห์โครงสร้าง ๒   
Structural Analysis II 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ 
EGCE 

๓๑๓
313 

การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
Reinforced Concrete Design 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ 
EGCE 

๓๑๔
314 

ปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  
Practice in Reinforced Concrete Design 

๑ (๐-๓-๑) 

วศยธ 
EGCE 

๓๒๔
324 

ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล  
Fluid Mechanics Laboratory 

๑ (๐-๓-๑)    

วศยธ 
EGCE 

๓๓๓
333 

วิศวกรรมฐานราก  
Foundation Engineering 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ 
EGCE 

๓๓๔
334 

ปฏิบัติการออกแบบวิศวกรรมฐานราก  
Practice in Foundation Engineering Design 

๑ (๐–๓-๑) 

วศยธ 
EGCE 

๓๗๑
371 

สัญญา ข้อก าหนด และการประมาณราคางานก่อสร้าง  
Contract, Specifications and Cost Estimation 

๓ (๓-๐-๖) 

วิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา ให้เรียนอย่างน้อย จ านวน ๓ หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ ๓ (๓-๐-๖) 
วศยธ 
EGCE 

๓๒๑
321 

วิศวกรรมชลศาสตร์  
Hydraulic Engineering 

 

วศยธ 
EGCE 

๓๒๒
322 

วิศวกรรมแหล่งน้ า  
Water Resource Engineering 

 

 รวม ๑๘ (๑๕-๙-๓๓) 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
วศยธ 
EGCE 

๓๙๙
399 

การฝึกงาน (ฝึกงานไม่ต่ ากว่า ๒๔๐ ชั่วโมง) 
Engineering Training 

๑ (๐-๓-๑) 

 รวม ๑ (๐-๓-๑) 
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๓๖ 

 

 

 

 
ปีท่ี ๔ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หนววยกิต (ทฤษฏ-ีปฏิบัต-ิค้นคว้า 
ภาคการเรียนท่ี ๑  
วศยธ 
EGCE 

๔๑๑ 
411 

การออกแบบโครงสร้างไมแ้ละเหลก็  
Timber and Steel Design 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ 
EGCE 

๔๑๒
412 

ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และเหลก็  
Practice in Timber and Steel Design 

๑ (๐–๓-๑) 

วศยธ 
EGCE 

๔๗๑
471 

วิศวกรรมและการบริหารงานกอ่สร้าง  
Construction Engineering and Management 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ 
EGCE 

๔๙๑
491 

สัมมนาโครงงาน 
Project Seminar 

๑ (๐–๓-๑) 

วศยธ 
EGCE 

XXX 
XXX 

วิชาเฉพาะเลอืกทางวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Elective Course 

๓ (๓-๐-๖) 

 วิชาเลือกเสร ี
Free Elective 

๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๑๔ (๑๒-๖-๒๖) 
  
ภาคการเรียนท่ี ๒  
วศยธ 
EGCE 

๔๖๒
462 

ระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม  
Environmental Systems and Management 

๓ (๓-๐-๖) 

วศยธ 
EGCE 

๔๙๒
492 

โครงงานออกแบบบูรณาการในสาขาวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Capstone Design Project 

๓ (๐-๙-๓) 

วศยธ 
EGCE 

๔๙๓
493 

โครงงานวิศวกรรมโยธา 
Civil Engineering Project  

๒ (๐-๖-๒) 

  วิชาเลือกเสร ี
Free Elective 

๓ (๓-๐-๖) 

 รวม ๑๑ (๖-๑๕-๑๗) 

 

 
รวมตลอดหลักสูตรไมวน้อยกววา ๑๔๕  หนววยกิต 
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๓๗ 

 

 

 

๓.๑.๕  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สูวรายวิชา 
(Curriculum Mapping): แสดงในภาคผนวก ๔ 

 
       ๓.๑.๖   ค าอธิบายรายวิชา   
 

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุวมวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๑๖ หนววยกิต 
- กลุวมวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จ านวน ๗ หนววยกิต 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

มมศท ๑๐๑ การศึกษาทั่วไปเพื่อการพัฒนามนุษย์     ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 101 General Education for Human Development  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ความหมาย ความส าคัญ และความสัมพันธ์ของวิชาศึกษาท่ัวไปกับวิชาชีพ / วิชาเฉพาะ ความ
เช่ือมโยงสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับคุณสมบัติของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/
สถานการณ์/ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ปูองกันปัญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์/สถานการณ์ 
เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมการประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา  

The meaning, significance, and relation of General Education to other 
vocational/specific subjects; the relation between behavior and mentality; critical thinking; the 
qualificationsof ideal graduates; analysis of causes and consequences of 
events/situations/problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in 
those events/situations to benefit individuals and their community; and the application of 
knowledge to solve the problems of case studies. 

 
มมศท ๑๐๒ สังคมศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ ๓ (๒-๒-๕) 
MUGE 102 Social Studies for Human Development  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

หลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ / เหตุการณ์ / ปัญหาท่ีส าคัญของ
สังคมไทยและสังคมโลก อาทิ วิวัฒนาการของอารยธรรมและเหตุการณ์ส าคัญในประวัติศาสตร์ ระบบการเมือง
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๓๘ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

การปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสุขภาพ การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของเหตุการณ์/ สถานการณ์ / 
ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข ปูองกันปัญหา หรือแนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / 
เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม  การประยุกต์ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา  

Basic principles and theory in relation to events / situations / major problems of 
the Thai and global communities, for example, evolution of civilization; important events in 
historical, political and public administration systems; the economic and health systems, etc.; 
analysis of causes and consequences of events / situations / problems; synthesis of solutions 
to, precautions against, or improvements in those events / situations to benefit individuals and 
their community; and the application of knowledge to solve the problems of case studies.  

 
มมศท ๑๐๓ ศิลปวิทยาการเพื่อการพัฒนามนุษย์    ๒ (๑-๒-๓) 
MUGE 103 Sciences of Arts for Human Development  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

มนุษยภาพในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต  เหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหาเกี่ยวกับวิวัฒนาการ
ท่ีส าคัญทางด้านศิลปวิทยาการของประเทศไทยและของโลก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การวิเคราะห์เหตุปัจจัย
และผลกระทบของเหตุการณ์ / สถานการณ์ / ปัญหา และการสังเคราะห์แนวทางแก้ไข  ปูองกันปัญหา หรือ
แนวทางปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ์ / สถานการณ์ / เพ่ือคุณประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น  และสังคม  การประยุกต์
ความรู้เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหากรณีศึกษา  

Humankind in the past, present and future; events / situations / problems in 
relation to the evolution of the arts and sciences in the Thai and global communities; concepts 
of the sufficiency economy; analysis of causes and consequences of events / situations / 
problems; synthesis of solutions to, precautions against, or improvements in those events / 
situations to benefit individuals and their community; and the application of knowledge to 
solve the problems of case studies.  
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๓๙ 

 

 

 

 
- กลุวมวิชาภาษา จ านวน  ๙  หนววยกิต 

วิชาภาษาไทยให้เรียนจ านวน ๓ หนววยกิต จากรายวิชาดังตวอไปนี้ 
   หน่วยกิต  

(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภท ๑๐๐ ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๓ (๒-๒-๕) 
LATH 100 Art of Using Thai Language for Communication  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ศิลปะการใช้ภาษาไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน และ
การคิด เพื่อการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

Art of using Thai language and of speaking, listening, reading, writing, and thinking 
skills for accurate and appropriate communication. 

 
วิชาภาษาอังกฤษให้เรียนจ านวน ๖ หนววยกิต ตามระดับคะแนนที่คณะศิลปศาสตร์จัดสอบวัดความรู้  
   หน่วยกิต  

(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภอ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษระดับ ๑ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 103 English Level 1  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

โครงสร้าง ไวยากรณ์ และศัพท์ภาษาอังกฤษในบริบทท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน   ในลักษณะของบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษท้ังส่ีทักษะ (การฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน) รวมท้ังกลยุทธ์ในการอ่านบทความ การเขียนในระดับประโยค การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การออกเสียง 
และการพูดส่ือสารในช้ันเรียนระดับบทสนทนา 

English structure, grammar and vocabulary in the context of daily language use, 
dealing with integration in four basic skills (listening, speaking, reading, and writing); reading 
strategies, sentence writing, listening for the gist, pronunciation and classroom communication.  

 
ศศภอ ๑๐๔ ภาษาอังกฤษระดับ ๒ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 104 English Level 2  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 
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๔๐ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 

ค าศัพท์ ส านวน  ไวยากรณ์ และการใช้ภาษาอังกฤษในบริบททางสังคมปัจจุบัน ทักษะการ
สนทนาในกลุ่มย่อย ทักษะการเขียนในระดับย่อหน้า และกลยุทธ์ในการอ่าน 

Vocabulary, grammar, and contextualized social language; essential 
communicative skills in small groups; writing practice at a paragraph level; and reading 
strategies. 
 
ศศภอ ๑๐๕ ภาษาอังกฤษระดับ ๓ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 105 English Level 3  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

การอ่านข้อความและการเขียนท้ังระดับประโยค  และระดับย่อหน้าท่ีเกี่ยวกับสัดส่วน  ความถี่ 
และความน่าจะเป็น รูปร่าง การวัด การเปรียบเทียบและการเปรียบต่าง  ค าจ ากัดความและการจ าแนก การเขียน
อย่างมีเอกภาพ  การใช้ค าเช่ือม การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การฟังเพ่ือรายละเอียดจ าเฉพาะ และการท าการ
อนุมาน 

Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about proportion, 
frequency and probability, shape, measurement, comparison and contrast, definition and 
classification; coherence, unity and transition; listening comprehension; listening for the main 
idea; listening for specific details; and making inferences. 
 
ศศภอ ๑๐๖ ภาษาอังกฤษระดับ ๔ ๓ (๒-๒-๕) 
LAEN 106 English Level 4  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

การอ่านข้อความและการเขียนท้ังระดับประโยคและระดับย่อหน้าท่ีเกี่ยวกับการบอกล าดับ
เหตุการณ์ ขั้นตอน หน้าท่ี จุดประสงค์ เครื่องมือ สาเหตุ ผลลัพธ์  และเงื่อนไข การเขียนในระดับย่อหน้าอย่าง
ถูกต้องตามรูปแบบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ การเขียนเรียงความขั้นต้น การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ การฟังเพ่ือ
รายละเอียดจ าเฉพาะ และการท าการอนุมาน 

Reading passages and writing at sentence and paragraph levels about sequence 
of events and process, function, purpose, method and means, cause and effect, and 
conditional reasoning; academic English paragraph writing and introduction to essay writing; 
listening comprehension; listening for the main idea; listening for specific details; and making 
inferences. 
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม   
 

  

 
๔๑ 

 

 

 

 
กลุวมวิชาที่หลักสูตรก าหนด ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๑๕  หนววยกิต 

- กลุวมวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ จ านวน ๓  หนววยกิต  

ให้เรียนจ านวน ๑ หนววยกิต จากรายวิชาดังตวอไปนี้ 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฎหมายส าหรับวิศวกร ๑ (๑-๐-๒) 
EGID 300 Philosophy, Ethics and Laws for Engineers  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ปรัชญาวิชาชีพวิศวกรรม กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย  
พระราชบัญญัติวิศวกรในปัจจุบัน  ระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมการประกอบวิชาชีพ ความรู้
ทางด้านความปลอดภัย  ส่ิงแวดล้อม  กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม การวิเคราะห์สถานการณ์
ทางวิศวกรรมท่ีมีผลกระทบต่อบริบทโลก เชิงสังคม เศรษฐศาสตร์ และส่ิงแวดล้อม 

 Philosophy of engineering professional; law required for engineering 
professional in Thailand; the current Engineering Act; rules and regulations relevant to 
engineering professional; knowledge in safety , environment, laws and engineering ethics; 
analysis of the engineering situations which must consider the impact of engineering solutions 
in global, economic, environmental and societal contexts. 

 
ให้เลือกเรียนจ านวน ๒ หนววยกิต จากรายวิชาดังตวอไปนี้ 
   หน่วยกิต  

(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
สมสค ๑๐๕ เศรษฐกิจการเมืองไทยและสังคมโลก ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 105 Thai Economy and Politics and Global 

Society 
 

วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 
การน าประเทศต่างๆติดต่อกันด้วยโลกาภิวัตน์ การเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและการเมืองไทย 

ในแง่หน่ึงของโลก  จะให้ผลกระทบต่อกัน  ทางตรงหรือทางอ้อม  ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์กันเช่นน้ีช่วยทัศนะ
ในการเข้าใจ  และแก้ไขปัญหา 
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๔๒ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 Globalization  bringing  countries interconnected. Thai  economic and political 
changes  as  a  part of  the world   having  direct and indirect impacts on another. Understanding 
such  relationship  enhance vision in understanding and solving  problems. 

 
สมสค ๑๐๘ ระบบกฏหมายไทย ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 108 Thai Legal System  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

ปรัชญาท่ีมาของกฎหมาย ความรู้เบ้ืองต้นทางกฎหมาย ระบบกฎหมายไทยและสากล กฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ กฎหมายปกครอง และ
กระบวนการยุติธรรมไทย 

Legal Philosophy, Introduction to law ,International and Thai legal system, Civil 
and Commercial Code, Criminal law, Current Constitutional Law, Administrative Law, and Thai 
Criminal Justice System 

 
สมสค ๑๐๙ บูรณาการกฏหมายและการเมืองการปกครองไทย ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 109 Integration of Thai Politics and law  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

ศึกษาโครงสร้างการปกครองของประเทศไทยท่ีจะต้องใช้กฎหมายเป็นฟื้นฐานในการปกครอง 
อาทิ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการเลือกตั้ง กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เป็นต้น ลักษณะธรรมชาติของการเมืองไทย การบังคับใช้กฎหมาย การใช้อ านาจนิติบัญญัติ อ านาจบริหารและ
อ านาจตุลาการ การมีส่วนร่วมในการปกครองและการใช้กฎหมายในการปกครองของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตย เผด็จการกับการใช้กฎหมาย ท้ังน้ีโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างกฎหมายและการเมืองการปกครอง
ไทย 

Structure and government of Thailand, a legal basis for administration, such as  
constitutional law, administrative law, election law, Criminal and Civil and Commercial Code, 
etc., The nature of Thai politics , law enforcement, The legislative power, executive power and 
judicial authority, public participation in democracy, dictatorship of the law. Including the 
integration between law and politics of Thailand 
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๔๓ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

สมสค ๑๓๐ หลักเศรษฐศาสตร์ ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 130 Principles of Economics  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

เศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาค  ปัญหาพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ หน่วยเศรษฐกิจ 
และกระแสหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กลไกราคา การก าหนดขึ้นเป็นราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน   
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้ผลิต    การตั้งราคา
และผลผลิตในตลาดแบบต่าง ๆ รายได้ประชาชาติ การกระจายรายได้การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟูอ เงิน
ฝืด ตลาดแรงงานและการว่างงาน การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ ระบบเศรษฐกิจและเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 

Macro - economics and Micro - economics, basic economic problem, economic 
units and economic flows  price mechanism  price determination by demand and supply  
elasticity of demand and supply  theory of consumer behavior  Theory of producer behavior   
pricing and products in various markets   national income   income  distribution   money and 
banking  Inflation deflation labor market and unemployment  economic development  
International Trade Economic system and Thai economy 
 
สมสค ๑๔๐ จิตวิทยาทั่วไป                          ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 140 General Psychology  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพ อารมณ์ ทัศนคติ  
สุขภาพจิต การปรับตัว การวัดทางจิตวิทยา และการประยุกต์หลักจิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 

Concepts and theories of psychology; perception,  motivation, learning, 
personality, emotion, attitude,  mental adjustment,  psychological inventory, psychological 
application in daily life.  

 
สมสค ๑๖๐ หลักการบริหาร                            ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 160 Principles of Administration  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 
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๔๔ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

พ้ืนฐานทางด้านการบริหาร  การท างานเป็นหมู่คณะ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ปรัชญาและ
พัฒนาการทางทฤษฎีทางการบริหาร ลักษณะท่ัวไปของการบริหารเปรียบเทียบ การบริหารราชการกับการ
บริหารธุรกิจ การจัดองค์การ หลักและกระบวนการบริหาร  แนวคิดและรูปแบบของการบริหารงานในสมัยใหม่ 

Introduction to Administration team working  efficiency and effectiveness 
Philosophy and development of administration theories  Comparative administration public 
administration and business administration  Organization  Management concept and process   
concepts and models for modern management  

 
สมสค ๑๖๑ นโยบายและการวางแผน                     ๒ (๒-๐-๔) 
SHSS 161 Policy and Planning  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

พ้ืนฐานด้านนโยบายและการวางแผน การก าหนดนโยบายและกระบวนการวางแผน เพ่ือ
การศึกษาและการปฏิบัติงาน ลักษณะท่ัวไปของนโยบาย การก าหนดนโยบาย การจัดระเบียบปฏิบัติตาม
นโยบาย แนวคิดและวิวัฒนาการของการวางแผน ขั้นตอนการวางแผน ปัญหาการวางแผน การวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การวางแผนโครงการ การบริหารโครงการ การประเมินผลโครงการ 

Introduction topolicy and planning:  Policy formulation and planning process 
for research and implementation, general characteristics of policy, formulation policy, 
implementation   concept and development of  policy and planning,  planning  process, 
problem in planning,  planning of the national economic and social development plan, 
project planning, project management  and project evaluation.   

 
สมมน ๑๐๑ ปรัชญาขั้นแนะน า ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 101 Introduction to Philosophy  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

ความหมายและสาขาของปรัชญา วิธีการวิพากษ์เชิงปรัชญา ค าถามพ้ืนฐานในอภิปรัชญา 
ญาณวิทยาและจริยศาสตร์  

 Meanings and branches of philosophy; methods of philosophizing; basic 
questions in metaphysics, epistemology and ethics 
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๔๕ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

สมมน ๑๑๒ พลวัตของกลุวมและการท างานเป็นทีม ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 112 Group Dynamics and Teamwork  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

ความหมายของพลวัตกลุ่ม ธรรมชาติและประเภทของกลุ่ม พฤติกรรมกลุ่ม ทฤษฎีการท างาน
เป็นทีม เทคนิคการพัฒนาทีม เทคนิคการท างานเป็นทีม ภาวะผู้น ากลุ่ม การส่ือสารของกลุ่ม การจัดการความ
ขัดแย้งของกลุ่ม และมารยาทของกลุ่ม 

 Nature and types of group; group behavior; theories of teamwork; techniques 
of team development; techniques of team working; group leadership; group communication; 
management of group conflict; and group manners 

 
สมมน ๑๓๓ วาทศาสตร์ส าหรับภาวะผู้น า ๒ (๒-๐-๔) 
SHHU 133 Rhetoric for Leadership  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

แนวคิดและทฤษฎีเรื่องภาวะผู้น า ความหมายและขอบเขตของวาทศาสตร์ ความส าคัญของวาท
ศาสตร์ต่อภาวะผู้น า หลักการและเทคนิคการจูงใจ เทคนิคการฟัง การสนทนา การพูดในท่ีสาธารณะ การ
สัมภาษณ์ และการน าเสนอส าหรับผู้น า  

Concepts and theories of leadership; meaning and scope of rhetoric; 
importance of rhetoric for leadership; principles and techniques of persuasion; listening, 
conversation, public speaking, interview and presentation techniques for leaders    

 
วกศท ๑๒๓ กรีฑาลูว ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 123 Track Athletics  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

ประวัติ ประโยชน์  หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในกีฬากรีฑาลู่ การเตรียม
ความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของนักกรีฑาประเภทลู่  การวิ่งในลู่ว่ิง  การวางเท้า  การจัดล าตัวในท่าออกตัว 
จัดระบบการเคล่ือนไหวเพ่ือทักษะในการว่ิงระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะไกล การจัดสนาม การเป็นเจ้าหน้าท่ี
จัดการแข่งขัน กติกา ระเบียบ มารยาทในการแข่งขัน    การบาดเจ็บและความปลอดภัยในการเล่นกรีฑาลู่  การ
เก็บรักษาอุปกรณ์ 
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๔๖ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

History , usefulness , applied sport science principles, physical and mental fitness 
preparation for player, basic skills ; steps, set position of start running and movement for various 
distance of competition. Sports facilities, judging, rules, regulations,  injuries and safety , 
equipment and maintenance. 

 
วกศท ๑๒๔ เซปักตตะกร้อ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 124 Sepak Takraw  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

ประวัติ ประโยชน์ หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในกีฬาเซปักตะกร้อการ
เตรียมความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของผู้เล่น ทักษะพ้ืนฐานการเล่นเซปักตะกร้อ ทักษะพ้ืนฐานต่างๆ 
ประกอบด้วย    การเคล่ือนท่ีรูปแบบต่างๆ  การเดาะลูกด้วยเท้า เข่า หัว  การเสิร์ฟ การชง การเล่นข้างเท้า
ด้านใน การเตะลูกกลางอากาศ การฟาด การสกัดกั้น  การรุก การรับ การเล่นทีม   กติกา มารยาทในการ
แข่งขันการปูองกันความเส่ียงต่อการบาดเจ็บและความปลอดภัยรวมท้ังการเก็บรักษาอุปกรณ์    

History, usefulness, applied sport science principles, physical and mental 
fitness preparation for player, basic skills such as basic movement,  variety of kicking, 
heading, serving, volley, back kick,   attack and defense techniques, team playing  , rule, 
regulations, injuries and safety, equipment and  maintenance. 

 
วกศท ๑๒๕ เปตอง ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 125 Petanque  

วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 
ประวัติ ประโยชน์ หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในกีฬาเปตอง การเตรียม

ความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของผู้เล่น สนามและอุปกรณ์  กติกาการแข่งขัน ทักษะพ้ืนฐานกีฬาเปตอง 
เช่น การจับลูก การโยนลูก การยืน การทรงตัว การเข้าเกาะ การตีกระทบ  การแข่งขันประเภทเดี่ยว คู่ และ
ทีม  การดูแลรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น 

History, benefits, applied sport science principles, physical and mental fitness 
preparation for player, Petanque court and equipment. Rules and regulation . Petanque 
basic skills such as  handing, throwing, standing,  balancing, pointing,  hitting.  Individual  
double and team  completion.  Equipment maintenance and safety. 
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๔๗ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

    
วกศท ๑๒๗ แอโรบิคเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 127 Aerobic for Health  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายแบบแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ 
ความส าคัญของการออกก าลังกายแบบแอโรบิก ประโยชน์ หลักการพ้ืนฐานของการฝึกเต้น แอโรบิก ทักษะ
การเคล่ือนไหวในการเต้นแอโรบิก   ความปลอดภัย และกิจกรรมแอโรบิกรูปแบบอื่นๆ  เช่น แอโรบิกในน้ า 
ศิลปะการต่อสู้ประกอบเพลง สเต็ปแอโรบิก นิวบอดี้ และบู๊ท แคมป์ 

Sport science principles and their application to Aerobic for Health. Aerobic 
exercise significance, benefits and basic principles of aerobic dance training. Skills of aerobic 
dance movements, safety, and Aerobic activities such as Water Aerobics , Martial Art with 
music, Step Aerobic, New Body and Boot Camp 

 
วกศท ๑๒๘ โยคะเพื่อสุขภาพ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 128 Yoga for Health  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในการออกก าลังกายแบบโยคะเพ่ือสุขภาพ 
ประวัติ  ความหมาย  สถานท่ีและอุปกรณ์ และประโยชน์ ของการฝึกโยคะ  การเตรียมพร้อมของร่างกาย  การยืด
เหยียดข้อต่อและกล้ามเน้ือ  เทคนิคการเกร็งและคลายกล้ามเน้ือ การฝึกท่าอาสนะต่างๆ การควบคุมลมหายใจ 
ปราณายามะ การผ่อนคลายอย่างลึกและความปลอดภัยในการฝึก 

Sport science principles and their application to Yoga for Health. History, 
meaning, training locations and equipment, and benefits of Yoga. Body preparation, joint and 
muscle stretching, techniques of muscle contraction and relaxation.  Practice of Asana (body 
position/posture), breathing control, Pranayama, deep relaxation and Yoga training safety.   
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๔๘ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 
วกศท ๑๒๙ เทนนิส ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 129 Tennis  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในเทนนิส  ประวัติ ประโยชน์ อุปกรณ์ กฎ  
และกติกา  สมรรถภาพทางกาย  ทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การตีลูกหน้ามือ  การตีลูกหลังมือ  การตีลูกกลาง
อากาศ การเสิร์ฟลูก และเทคนิคการเล่นแบบต่างๆ ท้ังประเภทเดี่ยวและคู่ การบาดเจ็บและความปลอดภัยใน
การเล่นกีฬาเทนนิส รวมท้ังความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของเทนนิส 

Sport science principles and their application to Lawn Tennis. History, 
benefits, equipment, rules  and regulations,  physical fitness . Basic skills such as forehand, 
backhand, volley, serve and strategies for singles and doubles. Injuries and safety, sports 
science of tennis. 
 
วกศท ๑๓๐ ฟุตบอล ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 130 Soccer  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในฟุตบอล  ประวัติ โดยย่อของฟุตบอล 
ประโยชน์ อุปกรณ์ กฎและระเบียบ สมรรถภาพ ทักษะพื้นฐานของการเตะ การส่ง การโหม่ง การเล้ียงลูก การ
ทุ่มบอล และการเล่นเป็นทีม การเก็บรักษาอุปกรณ์ ความเส่ียง การบาดเจ็บ และความปลอดภัย การเล่น
ฟุตบอลเพ่ือการออกก าลังกาย สุขภาพและนันทนาการ 

Sport science principles and their application to Soccer. Brief history of soccer 
encompassing; benefit ,equipment, rule and regulations, physical fitness. Basic skills of 
kicking , passing, heading, dribbling, throwing and team play. Equipment keeping, risks injuries 
and safety. Soccer for exercise, health and recreation. 
    
วกศท ๑๓๑ ววายน้ า ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 131 Swimming  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 
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๔๙ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 
หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในว่ายน้ าประโยชน์ ความปลอดภัย มารยาท 

การแต่งกาย ทักษะเบ้ืองต้นในการว่ายน้ า เช่น การลงน้ า การลอยตัว การหายใจในน้ า การใช้แขน ขา รวมถึง
ทักษะการว่ายท่าฟรีสไตล์ ท่ากรรเชียง  และท่ากบ                  

 Sport science principles and their application to Swimming. Significance,  
benefits , safety , rules and regulations, uniforms.  Basic skill such as breathing, floating, leg 
movements. Styles of swimming such as Freestyle,  Back stroke and Breast stroke. 

 
วกศท ๑๓๒ บาสเกตบอล ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 132 Baskeball  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในบาสเกตบอล ประโยชน์ กติกา มารยาท 
การแต่งกาย และ ความปลอดภัยในการเล่น ทักษะพ้ืนฐานในการเคล่ือนท่ี  และ  การรับบอล  ส่งบอล  การ
เล้ียงลูก  การยิงประตู  และการเล่นทีม  ในกีฬาบาสเกตบอล  

Sport science principles and their application to Basketball. Benefits, rules 
and regulations, uniforms and safety. Basic skills such as foot movement , body position,  
ball handling, shooting and dribbling.  Various team tactics and strategies. 

 
วกศท ๑๓๓ วอลเลวย์บอล  ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 133 Volleyball  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในวอลเลย์บอล ประโยชน์ กติกา มารยาท การ
แต่งกาย และ ความปลอดภัยในการเล่น ทักเบ้ืองต้นในการเคล่ือนท่ี การเล่นลูกมือล่าง การเล่นลูกมือบน  การ
เสิร์ฟ  การสกัดกั้น  การตบ  และ  การเล่นทีมในกีฬาวอลเลย์บอล 

 Sport science principles and their application to Volleyball. Benefits,  rules 
and regulation, uniforms and safety. Basic skill such as  foot movement, body position, 
serving, volley, bumping, individual attack and defense techniques. am tactics and  
strategies. 
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๕๐ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 

วกศท ๑๓๔ ลีลาศ ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 134 Social Dance  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในลีลาศ ประโยชน์ กติกา มารยาท การแต่ง
กาย ความปลอดภัย และทักษะเบ้ืองต้นในการเต้นลีลาศ เช่น จังหวะวอลซ์  คิวบัน-รัมบ้า ช่า ช่า ช่า และ ไจว์   

Sport science principles and their application to Social Dance. Cultural 
significance,  benefits,  rules and regulations , safety and uniforms. Basic skill  of  waltz, 
Cuban-rumba and cha cha cha and Jive.  

 
วกศท ๑๓๕ เทเบิลเทนนิส ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 135 Table Tennis  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ในเทเบิลเทนนิสประโยชน์ กติกา มารยาท การ
แต่งกายและความปลอดภัยในการเล่น  ทักษะพ้ืนฐานของการเคล่ือนท่ีของเท้า  การจับไม้  การตีลูกหน้ามือ
และลูกหลังมือ  การตบ   การเสิร์ฟ   การตีลูกหมุน และการแข่งขันประเภทเดี่ยวและคู่ ในกีฬาเทเบิลเทนนิส  

Sport science principles and their application to Table Tennis. Benefits , rules 
and regulations, uniforms and safety. Basic skills  such as foot- work, control, forehand 
stroke, backhand stroke, service  and  top spin.  Competition event  in single and doubles in 
Table tennis. 

 
วกศท ๑๓๖ ศิลปะการตวอสู้ป้องกันตัว   ๒ (๑-๒-๓) 
SPGE 136 Arts Self-Defense  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการประยุกต์ใช้ใน ศิลปะการต่อสู้ปูองกันตัว ประโยชน์ 
ความหมาย  ความปลอดภัย ทักษะเบ้ืองต้นในการต่อสู้ปูองกันตัว เช่น การล้ม การม้วนตัวด้านหน้า-หลัง การ
เตะ การต่อย การทุ่ม การควบคุมและการแก้ไขจากการถูกควบคุม  

 



   
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก            วิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม   
 

  

 
๕๑ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

Sport science principles and their application to Art Self-defense. Usefulness, 
definition, safety, Basic skills, such as rolls and somersaults kick, punch, immobilization, 
attacks and self-defense. 

 
- กลุวมวิชาภาษา จ านวน  ๔  หนววยกิต  

ให้เลือกเรียนจ านวนไมวน้อยกววา  ๔  หนววยกิต จากรายวิชาดังตวอไปนี้ 
   หน่วยกิต  

(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
ศศภอ ๑๘๐ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๑ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 180 English for Academic Purposes 1  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ค าศัพท์วิชาการ ส านวน ไวยากรณ์ และภาษาท่ีใช้บ่อยในปริบทสังคมวิชาการ ทักษะการ
ส่ือสารท่ีจ าเป็นในการสนทนากลุ่มย่อย การจ าลองสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับปริบทมหาวิทยาลัยและวิชาการ 
การเขียนเชิงวิชาการเบ้ืองต้น การอ่านและการฟังจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 

Vocabulary, expressions, grammar, and contextualized social language; 
essential communicative skills in small groups; simulations in various university and 
academic situations; introduction to academic writing; and reading and listening from various 
sources 

 
ศศภอ ๑๘๑ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ ๒ ๒ (๒-๐-๔) 
LAEN 181 English for Academic Purposes 2  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

กลยุทธ์ท่ีส าคัญในทักษะการใช้ภาษาท้ังส่ี การอ่านและการฟังตัวบททางวิชาการ การพูดใน
เชิงวิชาการและการเขียนระดับเรียงความ รวมท้ังทักษะย่อย คือ ไวยากรณ์ ค าศัพท์วิชาการ การเขียนสรุป 
เน้นภาษาอังกฤษท่ีใช้ในระดับอุดมศึกษา และเน้ือหาเกี่ยวกับสังคมโลก 

Essential strategies for four language skills: reading and listening from various 
sources, speaking in academic contexts and essay-writing, including sub-skills i.e., grammar, 
academic vocabulary, and summary with a focus on academic English and issues that 
enhance students world knowledge 
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๕๒ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
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ศศภอ ๒๖๒ การฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 262 Listening and Speaking for Communication  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

การฝึกฝนทักษะการฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน การอภิปราย วัจ
นกรรม การตีความและวิเคราะห์ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ 
ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่งต่างๆ  

Practicing listening and speaking in everyday life situation; discussion; speech 
acts;  interpretations; analyzing data from conversations, lectures, and reading academic 
issues, news, and reports from various sources    
 
ศศภอ ๒๖๓ การอวานและการเขียนเพื่อการสื่อสาร ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 263 Reading and Writing for Communication  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

การอ่านและการเขียนในสถานการณ์ต่างๆ การอภิปราย วัจนกรรม การตีความและวิเคราะห์
ข้อความจากการสนทนา การบรรยายและการอ่านข้อความทางวิชาการ ข่าวสาร รายงานข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ  

Reading various types of texts, announcement, advertisement, news, report, 
letters, and articles; and writing communicatively, logically, and accurately focusing on main 
idea, details in paragraph and essay forms  
 
ศศภอ ๒๖๕ ทักษะและเทคนิคการอวานเชิงวิจารณ์ ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 265 Critical Reading Skills and Strategies  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

การทบทวนทักษะการอ่านท่ีได้เรียนมาแล้วในวิชาภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน การบูรณาการ
ระหว่าง ทักษะการอ่าน การเขียนและการคิดเชิงวิพากษ์วิจารณ์ การจัดประเภทบทอ่าน การท าความเข้าใจ
เรื่องท่ีอ่าน วัตถุประสงค์ เจตนารมณ์  และน้ าเสียงของผู้เขียน โดยตีความจากภาษาและเน้ือหา การแยกแยะ
ระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของผู้เขียน 
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๕๓ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

A revision of essential reading skills extended from English fundamental 
courses;  the integration of reading, writing, and critical thinking skills; classifying the nature of 
texts; understanding  reading texts; recognizing authors’ purpose, attitudes and  tone 
inferred and interpreted from  language and content, and facts and opinions 

 
ศศภอ ๒๗๑ การเขียนเพื่อการท างานและการศึกษา ๓ (๓-๐-๖) 
LAEN 271 Writing for Work and Study  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

การเขียนประกาศ โฆษณา ข่าว รายงาน จดหมาย ย่อความและบทความส้ันๆ จากส่ือการ
อ่านและการฟังประเภทต่างๆ  

Writing announcement, advertisement, news, report, letters, summary, and 
short articles from various types of reading and listening materials   

 
ศศภอ ๓๓๘ การน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษอยวางได้ผล ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 338 Effective Presentations in English  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

การน าเสนอผลงานในสาขาวิชาต่างๆ โดยใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้
ข้อมูลชัดเจน น่าสนใจ และมีประสิทธิภาพ เน้นภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอผลงาน การบรรยายข้อมูลทางสถิติ 
กลยุทธ์ในการน าเสนอ และทักษะการวิจัยซ่ึงช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Presentation skills in the students’ fields of study using appropriate and 
accurate English to deliver the message clearly, interestingly and effectively emphasizing 
language use, statistics description, presentation strategies and research skills that enhance 
life-long learning  

 
ศศภอ ๓๔๑ ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารตามสถานการณ์ ๒ (๑-๒-๓) 
LAEN 341 Situational-based Communicative English  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 
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๕๔ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษท่ีจ าเป็นต้องใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในชีวิตประจ าวันและใน
สาขาวิชาต่างๆ ของนักศึกษารวมท้ังการส่ือสารด้วยการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

English speaking skills relevant to different daily situations and situations 
related to students’ fields of study, also including communication through e-mails in English. 

 
วศคร ๒๙๐ ภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร ๓ (๓-๐-๖) 
EGID 290 English for Engineers  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ทักษะเชิงปฏิบัติในการอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง ท้ังท่ีเกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาต้องท าโครงงานเพ่ือพัฒนาภาษาและทักษะเชิงองค์การท่ีจ าเป็น 

Practical skills in reading, writing, speaking and listening in both engineering 
and non-engineering areas. Students are required to complete projects to add to the 
language and organizational skills needed. 

 
วศคร ๔๙๐ การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษส าหรับวิศวกร     ๓ (๓-๐-๖) 
EGID 490 English Communication for Engineers  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ทักษะเชิงปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไปในการเขียน การพูด และการฟัง การเก็บรวบรวมและจัดระเบียบ
ข้อมูลส าหรับโปสเตอร์และการน าเสนอรายบุคคล โครงงานภาพถ่ายและภาพยนต์ การเขียนข้อเสนอและ
รายงาน กระบวนการ นักศึกษาต้องท าโครงงานเพ่ือพัฒนาภาษาและทักษะเชิงองค์การท่ีจ าเป็น 

Higher level practical skills in writing, speaking and listening; Collecting and 
organizing data for posters and personal presentations; photography and movie project; 
proposal-writing and a process paper. Students are required to complete projects to add to 
the language and organizational skills needed. 

 
 
 
 



   
ระดับปริญญา         ตรี          โท            เอก            วิศวกรรมศาสตร ์

มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม   
 

  

 
๕๕ 

 

 

 

 
- กลุวมวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จ านวน  ๘  หนววยกิต  

ให้เรียนจ านวน  ๓  หนววยกิต จากรายวิชาดังตวอไปนี้ 
 
 

  หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศยธ ๒๘๓ สถิติประยุกต์และความนวาจะเป็น ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 283 Applied Probability and Statistics   
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

กลุ่มประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
การน าเสนอข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่างๆ ตัวแปรสุ่ม การทดสอบ
สมมุติฐานทางสถิติและการตีความหมาย การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ 
การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติและโปรแกรรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา 

Population; samples, sampling techniques; data collection; analysis and 
presentation of data; probability theory; probability distributions; random variables; 
hypothesis testing and statistical inference; analysis of variance; regression analysis and 
correlation; using statistical methods and computer package as the tool for problem 
solving.  
 

ให้เลือกเรียนจ านวน  ๕  หนววยกิต จากรายวิชาดังตวอไปนี้ 
 
 

  หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วทคม ๑๐๐ เคมีเชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 100 Integrated Chemistry  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ธาตุและสารประกอบ โครงสร้างของอะตอมและโมเลกุล ปฏิกิริยาเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ 
พลังงานเคมี คุณสมบัติของสารละลาย กรด-เบส และเคมีนิวเคลียร์ 

Elements and compounds; structures of atoms and molecules; chemical 
reactions; chemical stoichiometry; chemical energy; properties of solutions; acids and 
bases; and nuclear chemistry.  
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๕๖ 

 

 

 

 
 

  หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ ๓ (๓-๐-๖) 
SCID 101 Integrated Science  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โลก และอวกาศ พลังงาน
ในรูปแบบต่างๆ แหล่งพลังงาน การน าไปใช้และการอนุรักษ์ ส่ิงมีชีวิตและพัฒนาการของส่ิงมีชีวิต  เคมีกับ
การเปล่ียนแปลงของโลก อาหารและเทคโนโลยีอาหาร ส่ิงแวดล้อมและมลภาวะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของการขนส่งและการส่ือสาร แนวโน้มการพัฒนาวิทยาศาสตร์ในอนาคต 

Science evolution and scientific mdthods, Earth and space, Energy in various 
forms, Energy sources, usage and conservation, Living organism and evolution, Chemistry in 
the changing world, Food and food technology, Environment and pollution, Science and 
technology of transportation and communication, Trend in future of science development. 
 
วทคณ ๑๗๐ คณิตศาสตร์และสถิติศาสตรพ์ื้นฐานประยุกต์ได้ ๒ (๒-๐-๔) 
SCMA 170 Applicable Basic Mathematics and 

Statistics 
 

วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 
แนวคิดเชิงคณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ ทักษะและเทคนิคท่ีประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 

ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ก าหนดการเชิงเส้น เซตและหลักการนับ ความน่าจะเป็นและการตัดสินใจ  
Mathematical and statistical concepts, skills and techniques applicable in 

everyday life: systems of linear equations, matrices, linear programming, sets and counting 
principles, 
 

หมายเหตุ  นอกจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีให้เลือกดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียน
เรียนรายวิชาอื่นๆ ท่ีเปิดในตระกร้ากลางรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังน้ี
ให้อยู่ ในดุลยพินิจของอาจารย์ ท่ีปรึกษาหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะวิศวกรรมศาสตร์  นักศึกษาอาจลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตร หรือรายวิชาท่ี
เทียบเท่ากับรายวิชาในหลักสูตร  ซ่ึงเปิดสอนโดยคณะ/สถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยให้สามารถนับหน่วยกิตรายวิชา
ดังกล่าวเป็นหน่วยกิตตามหลักสูตรได้ 
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๕๗ 

 

 

 

๒.)  หมวดวิชาเฉพาะ   จ านวน ๑๐๗   หนววยกิต     

- วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

กลุวมวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ให้เรียนจ านวน ๒๑ หนววยกิต จากรายวิชา
ดังตวอไปนี้ 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 115 Calculus  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ลิมิต ภาวะต่อเน่ือง อนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันเลขช้ีก าลัง ฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ ฟังก์ชันตรีโกณมิติผกผันและฟังก์ชันไฮเพอร์โบลิก การประยุกต์อนุพันธ์ รูปแบบยังไม่ก าหนด เทคนิคการ
หาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์การหาปริพันธ์ การประเมินค่าอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข แคลคูลัส
ของฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร พีชคณิตของเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์และการ
ประยุกต์ เส้นตรง ระนาบและผิวในปริภูมิสามมิติ  

Limits, continuity, derivatives of algebraic functions,  logarithmic functions, exponential 
functions, trigonometric functions, inverse trigonometric functions and hyperbolic functions; 
applications of differentiation, indeterminate forms, techniques of integration, improper integrals; 
applications of integration, numerical evaluation of derivatives and integrals, calculus of real-valued 
functions of two variables; algebra of vectors in three-dimensional space; calculus of vector-valued 
functions and applications; straight lines, planes and surfaces in three-dimensional space. 
 
วทคณ ๑๖๕ สมการอนุพันธ์เชิงสามัญ ๓ (๓-๐-๖) 
SCMA 165 Ordinary Differential Equations  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ตัวแปรเชิงซ้อน การแนะน าสมการอนุพันธ์เชิงสามัญ สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหน่ึง สมการ
อนุพันธ์ไม่เชิงเส้นอันดับหน่ึง การประยุกต์สมการอันดับหน่ึง สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสอง การประยุกต์สมการ
อันดับสอง สมการอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูง ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลง
เชิงเส้น การแก้ปัญหาพีชคณิตเชิงเส้นโดยวิธีเชิงตัวเลข การประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์  

Complex variables, introduction to ordinary differential equations, linear first order 
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๕๘ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

differential equations, nonlinear first order differential equations, applications of first order 
equations, second order linear equations, applications of second order equations, high order 
linear equations, systems of linear equations, matrices, determinants, vector spaces, linear 
transformations, solving linear algebraic problems by numerical methods, applications in 
engineering. 
 
วศยธ ๒๐๐ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 200 Engineering Mathematics I  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส  

สมการเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้นและการประยุกต์ใช้การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริง
และค่าเวกเตอร์ของตัวแปรจริงและการประยุกต์ใช้ ล าดับและอนุกรมของจ านวนการกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของ
ฟังก์ชันมูลฐาน การแปลงลาปลาซ การประยุกต์ใช้ของอนุพันธ์ คณิตศาสตร์อนุมาน อินทิกรัลเส้นเบ้ืองต้น พิกัดเชิง
ขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงหลายตัวแปรและการประยุกต์ใช้ แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ของเวกเตอร์ แคลคูลัสเชิง
อินทิกรัลของเวกเตอร์ การประยุกต์ใช้ทางด้านวิศวกรรม        

Introduction to differential equations and their applications; differentiation and 
integration of real-valued and vector-valued functions of a real variable and their applications; 
sequences and series of numbers; Taylor series expansions of elementary functions; Laplace 
transformation;  applications of derivative; mathematical induction; introduction to line integrals; 
polar coordinates;  calculus of real-valued functions of several variables and its applications;  
vector differential calculus; vector integral calculus; engineering applications.          
 
วทฟส ๑๑๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป  ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 110 General Physics Laboratory  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

การทดลองฟิสิกส์พ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรฟิสิกส์ท่ีนักศึกษาแต่ละคณะก าลังศึกษา 
Basic physics experiments relating to physics curriculums taught to the first year 

students in each faculty 
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๕๙ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 
วทฟส ๑๒๐ ปฏิบัติการฟิสิกส์ ๒  ๑ (๐-๓-๑) 
SCPY 120 Physics Laboratory II  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

การทดลองระดับปานกลาง ออกแบบมาเพ่ือควบคู่กับบางหัวข้อในฟิสิกส์ท่ัวไป ๑ และ ๒ (วทฟส 
๑๕๑ และ วทฟส ๑๕๒)  

Intermediate level of experiments designed to accompany some topics in General 
Physics I, II (SCPY151, 152). 
 
วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ท่ัวไป ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 151 General Physics I  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

กลศาสตร์ของระบบอนุภาค วัตถุแข็ง การหมุน การกล้ิง และการหมุนส่าย การแกว่งกวัดอย่างง่าย 
การแกว่งกวัดลดทอน การแกว่งกวัดขับดันและเรโซแนนซ์ คล่ืนกล ฟังก์ช่ันคล่ืน คล่ืนบนเส้นเชือก คล่ืนน่ิง คล่ืนเสียง 
และความดังของเสียง ความดันในของไหล แรงตึงผิว สายกระแส สมการแบร์นูลี ความหนืด และกฎของพ้อยส์ซิล 
ความร้อนและอุณหภูมิ การเก็บความร้อน การถ่ายเทความร้อน ระบบก๊าซอุดมคติ กฎข้อท่ี ๑ ของเทอร์โมไดนามิกส์ 
เครื่องยนต์ความร้อน และเครื่องท าความเย็น เอ็นโทรปี และกฎข้อท่ี ๒ กลศาสตร์เชิงสถิติเบ้ืองต้น และกฎข้อท่ี ๓ 
สนามไฟฟูาและกฎของเก๊าส์ ศักย์ไฟฟูา ตัวเก็บประจุ วงจรไฟฟูากระแสตรง สนามแม่เหล็ก สมการไบโอต์-ซาร์วาด 
กฎของแอมแปร์ การเหน่ียวน า กฎของฟาราเดย์ แรงเคล่ือนไฟฟูาเหน่ียวน า ตัวเหน่ียวน า วงจรไฟฟูากระแสสลับ สม
การแม็กซ์เวลล์ และคล่ืนแม่เหล็กไฟฟูา 

Mechanics of the system of particles, rigid bodies, rotation rolling and precession, 
simple harmonic motion, damped oscillation, forced oscillation and resonance, mechanical 
waves, wave function, waves on strings, standing waves, sound waves and loudness, pressure 
within fluids, surface tension, streamline; Bernoulli’s equation, viscosity, Poiseuille’s law, heat and 
temperature, heat capacity, heat transfer; the system of ideal gases, the first law of 
thermodynamics, heat engines and refrigerator, entropy and the second law, basic statistical 
mechanics and the third law, the electric field and Gauss’s law; electric potential, capacitors, 
direct current circuits, magnetic field, Biot-Savart equation, Ampere’s law, induction, Faraday’s 
law; electromotive force, inductors, alternating current circuits, Maxwell’s equation and 
electromagnetic waves 
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๖๐ 
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วทฟส ๑๕๒ ฟิสิกส์ท่ัวไป ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
SCPY 152 General Physics II  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ธรรมชาติของแสง การโพลาไลซ์ หลักการสะท้อนและหักเหแสง การเกิดภาพของแสงสะท้อนและ
แสงหักเห เลนส์และอุปกรณ์ทัศน์ศาสตร์ การแทรกสอด การเล้ียวเบน หลักสัมพัทธ์ภาพพิเศษ การแปลงโลเร็นตซ์ 
อัตราเร็วเชิงสัมพัทธ์ โมเมนตัม และพลังงานเชิงสัมพัทธ์ ทวิภาคของคล่ืนและอนุภาค กลศาสตร์คล่ืนอนุภาคของช
เรอดิงเจอร์ ตัวอย่างคล่ืนอนุภาค กลุ่มคล่ืนและหลักความไม่แน่นอนของไฮน์เซ็นเบิร์ก หลักกลศาสตร์ควอนตัม โม
เมนตัมเชิงมุมและสปิน ฟิสิกส์ควอนตัมของอะตอมและโมเลกุล ผลึกแข็งและทฤษฎีแถบพลังงาน สารกึ่งตัวน า 
เลเซอร์และเมเซอร์ เทคโนโลยีนาโน อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวน า ธรรมชาติของนิวเคลียส แบบจ าลองนิวเคลียส การ
สลายตัว รังสีนิวเคลียร์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ การตรวจวัดรังสีและการปูองกัน นิว เคลียร์ประยุกต์ และฟิสิกส์ของ
อนุภาคมูลฐาน 

Nature of light, polarization, reflection and refraction; images forming from 
reflected and refracted light, lens and optical instruments, the interference and diffraction of 
light; special relativity, relativistic speed; relativistic momentum and energy, duality of particle and 
wave; particle wave mechanics by Schrodinger, examples of particle waves, wave packet and 
Heisenberg’s uncertainty principle; the basic quantum mechanics, angular momentum and spin, 
physics of atoms and molecules, crystalline solids and energy band theory, semi-conducting 
materials; LASER and MASER, NANO technology, semiconductor electronics, nature of the atomic 
nucleus, decay processes, nuclear models, nuclear radiations, nuclear reactions; the detection of 
radiation and protection, nuclear applications and physics of elementary particles. 

 
วทคม ๑๑๕ เคมีทั่วไป  ๓ (๓-๐-๖) 
SCCH 115 General Chemistry  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

โครงสร้างอะตอม  ตารางธาตุ พันธะเคมี  แก๊ส ของแข็ง ของเหลว  สารละลาย  คอลลอยด์  อุณ
หพลศาสตร์เคมี  จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลเคมี  สมดุลของไอออน  ไฟฟูาเคมี   

Atomic structure, periodic table, chemical bonding, gases, liquids, solids, solutions, 
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๖๑ 
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colloids, chemical  thermodynamics, chemical kinetics, chemical equilibria, ionic equilibria, 
electrochemistry,  

 
วทคม ๑๑๘ ปฏิบัติการเคมี  ๑ (๐-๓-๑) 
SCCH 118 Chemistry Laboratory  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

เทคนิคท่ัวไปทางเคมี การทดลองเกี่ยวกับการวิเคราะห์คุณภาพและปริมาณ และการทดลองท่ี
สัมพันธ์กับบางหัวข้อในภาคบรรยาย 

General techniques in chemistry, simple experiment in qualitative and quantitative 
analysis; some experiments that are related to lectures. 

 
- วิชาเฉพาะพื้นฐาน 

กลุวมวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธา ให้เรียนจ านวน ๒๖ หนววยกิต จากรายวิชา
ดังตวอไปนี้ 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม ๓ (๒-๓-๕) 
EGME 102 Engineering Drawing  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

การเขียนตัวอักษร ภาพฉายออโธกราฟฟิค การเขียนแบบภาพสามมิติ การก าหนดขนาด
และพิกัดความเผ่ือ การเขียนแบบภาคตัด การเขียนแบบวิวช่วยและภาพแผ่นคล่ี การเขียนแบบภาพสเกตซ์ 
การก าหนดรายละเอียดและภาพประกอบช้ินส่วน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเขียนแบบเบ้ืองต้น 

 Lettering; orthographic projection; orthographic drawing and pictorial 
drawings, dimensioning and tolerancing; sections, auxiliary views and development; 
freehand sketches, detail and assembly drawing; basic computer-aided drawing. 

 
วศคพ ๑๑๑ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ๓ (๒-๒-๕) 
EGCO 111 Computer Programming  
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๖๒ 
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วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 
แนะน าหลักการคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ท้ังฮาร์ดแวร์และ

ซอฟต์แวร์ การโต้ตอบระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวทางการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีพี)  
แนะน าการออกแบบและการสร้างโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูง: ชนิดข้อมูลและนิพจน์ ค าส่ังวนซ้ าและค าส่ัง
ควบคุมแบบมีเงื่อนไข ฟังก์ชัน ตรรกะแบบบูล โครงสร้างแถวล าดับ และโครงสร้างระเบียน 

Introduction to computer concepts; computer components, hardware and 
software; hardware and software interaction; electronic Data Processing (EDP) concepts; 
introduction to program design and implementation using a high-level language; types and 
expressions, iterative and conditional control statements, functions, Boolean logic, array 
and record structures.  
 
วศอก ๑๐๓ วัสดุวิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGIE 103 Engineering Materials  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกันของโครงสร้าง คุณสมบัติ กระบวนการผลิตและการ
ประยุกต์ใช้วัสดุทางวิศวกรรมหลักๆ ได้แก่ โลหะ โพลิเมอร์ เซรามิกส์และวัสดุเชิงประกอบ คุณสมบัติเชิงกล
และการเส่ือมสภาพของวัสดุ 

Study of relationship between structures, properties, production processes 
and applications of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics 
and composites; mechanical properties and materials degradation.  
 
วศยธ ๒๐๑ คณิตศาสตร์วิศวกรรม ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 201 Engineering Mathematics II  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วทคณ ๑๑๕ แคลคูลัส และ วทคณ ๑๖๕ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

พีชคณิตเชิงเส้น แคลคูลัสเวกเตอร์ ทฤษฎีการประมาณค่าเบ้ืองต้น ผลเฉลยของสมการเชิง
พีชคณิตและสมการอดิศัย ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหน่ึงและอันดับสอง 
การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ เทคนิควิเคราะห์เชิงตัวเลขเพ่ือแก้ปัญหาส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ เทคนิคการ
หาค่าเหมาะสมท่ีสุด การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธา 
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Linear algebra; vector calculus; an introduction to the theory of 
approximation; solutions of algebraic and transcendental equations; solutions of linear 
systems; the first and the second order of differential equations; Fourier transforms and 
Laplace transforms; numerical methods for differential equations; optimization techniques; 
computer applications for solving mathematical problems in civil engineering. 

 
วศยธ ๒๐๒ กลศาสตร์วิศวกรรม ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 202 Engineering Mechanics  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วทฟส ๑๕๑ ฟิสิกส์ท่ัวไป ๑ 

ระบบแรง แรงลัพธ์ สมดุลของแรง แรงเสียดทาน งานและพลังงาน หลักการงานเสมือน 
เสถียรภาพ แนะน าพลศาสตร์ 

Force systems; resultant; equilibrium; friction; work and energy; principle of 
virtual work; stability, Introduction to dynamics 
 
วศยธ ๒๐๓ ก าลังวัสดุ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 203 Strength of Materials  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๒๐๒ กลศาสตร์วิศวกรรม 

แรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคานแผนภาพ
แรงเฉือนและโมเมนต์ดัดในคาน การแอ่นตัวของคาน การบิด การโก่งของเสา วงกลมมอร์และความเค้นร่วม 
เกณฑ์การวิบัติ 

Forces and stresses; stresses and strains relationship; stresses in beams, 
shear force and bending moment diagrams; deflection of beams, torsion; buckling of 
columns; Mohr’s circle and combined stresses; failure criterion. 
 
วศยธ ๒๒๑ กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมโยธา ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 221 Fluid Mechanics for Civil Engineering  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

คุณสมบัติของไหล การไหลน่ิง สมการโมเมนตัมและพลังงาน สมการการเคล่ือนท่ีและการ
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๖๔ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ต่อเน่ือง การวิเคราะห์รูปร่าง การไหลคงท่ีไม่อัดแน่น 
Properties of fluid, fluid static; momentum and energy equations; equation 

of continuity and motion; similitude and dimensional analysis; steady incompressible flow. 
 

วศยธ ๒๔๐ การส ารวจ ๓ (๒-๓-๕) 
EGCE 240 Surveying  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

แนะน างานส ารวจและพ้ืนฐานการท างานในสนาม หลักการและการประยุกต์ใช้กล้องวัดมุม 
การวัดระยะทางและทิศทาง ความคลาดเคล่ือนและความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ การปรับแก้งานรังวัด การ
ท าการสามเหล่ียม การรังวัดอซิมุทอย่างละเอียด ระบบพิกัดระนาบอย่างละเอียด การรังวัดระดับอย่าง
ละเอียด การส ารวจเพื่อเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ การท าแผนท่ีและการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม  

Introduction to surveying work; basic field works, leveling; principles and 
application of  theodolite; distance and direction measurement; errors in surveying, 
acceptable error, data correction, triangulation; precise determination of azimuth; precise 
traverse plane coordinate system, precise leveling; topographic survey; map plotting; field 
practice. 

 
วศยธ ๒๔๓ การฝึกงานส ารวจ ๑ (๐-๘๐-๐) 
EGCE 243 Survey Camp  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๒๔๐ การส ารวจ 

ฝึกปฏิบัติงานภาคสนามเพ่ือเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์จริงตามเน้ือหารายวิชาท่ี
ศึกษามาจากวิชา วศยธ ๒๔๐ การส ารวจ  

Field study to develop skills and gain practical experience related to topics 
taught in EGCE 240 Surveying.   

 
วศยธ ๓๒๔ ปฏิบัติการกลศาสตร์ของไหล ๑ (๐-๓-๑) 
EGCE 324 Fluid Mechanics Laboratory  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอนหรือเรียนพร้อมกัน: วศยธ ๒๒๑ วศยธ ๒๒๑ กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมโยธา 
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๖๕ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ปฏิบัติการและการสาธิตทางกลศาสตร์ของไหล การทดสอบสมบัติของของไหล การไหล
ผ่านออริฟิตและฝาย การไหลในท่อ การไหลในรางน้ าเปิด การสาธิตเกี่ยวกับระบบชลศาสตร์   

Laboratory practice and demonstration in fluid mechanics; the measurement 
of fluid properties, flow through orifices and weirs, flow through pipelines, flow in open 
channel, the demonstration of the hydraulic systems.  

 

- วิชาเฉพาะด้าน 

 กลุวมวิชาบังคับทางวิศวกรรมโยธา จ านวน  ๕๔  หนววยกิต ให้เรียน จ านวน ๕๑ หนววยกิต จาก
รายวิชาดังตวอไปนี้ 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศยธ ๒๑๑ วัสดุด้านวิศวกรรมโยธา ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 211 Civil Engineering Materials  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

พฤติกรรมและคุณสมบัติพ้ืนฐานของวัสดุด้านวิศวกรรมโยธา แนะน าการตรวจสอบและการ
ทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมโยธา เหล็กและเหล็กเส้น ไม้ ซีเมนต์ มวลรวม และสารผสมเพ่ิมการออกแบบส่วนผสม 
คอนกรีตสดและ คอนกรีตแข็งตัว วัสดุงานทาง และวัสดุด้านวิศวกรรมโยธาอื่นๆ 

Fundamental behaviors and properties, introduction to inspection and testing of 
various civil engineering materials, steel and rebar, wood, cement, aggregates and admixtures, 
mix design; fresh and hardened concrete, highway materials, other civil engineering materials. 
    
วศยธ ๒๑๒ ปฏิบัติการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมโยธา ๑ (๐-๓-๑) 
EGCE 212 Civil Engineering Materials Testing 

Laboratory 
 

วิชาที่ต้องเรียนมากวอนหรือพร้อมกัน : วศยธ ๒๑๑ วัสดุด้านวิศวกรรมโยธา 
การทดสอบสมบัติของเหล็ก ไม้ อิฐ มวลรวม ซีเมนต์ มอร์ต้าร์ คอนกรีต วัสดุงานทาง และวัสดุ

ด้านวิศวกรรมโยธาอื่นๆ การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต การผสมคอนกรีตและมอร์ต้าร์  การทดสอบก าลังอัด 
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๖๖ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ก าลังดึง ก าลังดัด โมดูลัสยืดหยุ่น ก าลังรับแรงบิด การทดสอบแบบไม่ท าลาย 
Testing of properties of steel, timber, aggregate, cement, mortar, concrete, 

highway materials, and other civil engineering materials; mix design of concrete; mixing concrete 
and mortar; tests for compressive strength, tensile strength, flexural strength, modulus of 
elasticity, torsion, and non-destructive testing. 
 
วศยธ ๒๑๓ เทคโนโลยีคอนกรีต ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 213 Concrete Technology  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๒๑๑ วัสดุด้านวิศวกรรมโยธา 

กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ การจ าแนกประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และวัสดุ
ปอซโซลาน สมบัติของมวลรวม สารเคมีผสมเพ่ิม ไฟเบอร์ และน้ าส าหรับผสมคอนกรีต การออกแบบส่วนผสม 
การจัดการคอนกรีต แบบหล่อและค้ ายัน สมบัติของคอนกรีตสด ปัจจัยท่ีมีผลต่อก าลังคอนกรีต ประเภทของการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างคอนกรีต กระบวนการเส่ือมสภาพของคอนกรีต การควบคุมคุณภาพ   

The production process of Portland cement; the classification of Portland 
cement and the pozzolanic materials; properties of aggregate, chemical admixtures, fiber, and 
mixing water; design of mix proportioning; the management of concrete; formwork and 
falsework; properties of fresh concrete; factors affecting strength of concrete; types of concrete 
deformation; the deterioration process of concrete; quality control 

 
วศยธ ๒๘๑ กราฟฟิกเชิงคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมโยธา ๑ (๐-๓-๑) 
EGCE 281 Computer Graphics for Civil Engineering  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศคก ๑๐๒ เขียนแบบวิศวกรรม 

ปฎิบัติการการเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเขียนรูป
เรขาคณิตประยุกต์ การบอกมิติ ตัวอักษรและข้อความ การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียนแบบภาพออโธก
ราฟฟิกการเขียนภาพตัดตามยาว ตามขวาง แปลน   การเขียนแบบภาพขยายโครงสร้าง  การพิมพ์ภาพ ท า
โครงงานเขียนแบบทางวิศวกรรมโยธา  

The drawing practice in civil engineering using computer program;drawing 
applied geometry, dimension, font and text;projecting orthographic and drawing;drawing cross 
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๖๗ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

section, longitudinal section, plan view and structural drawing details; printing and project 
drawing. 

 
วศยธ ๓๑๑ การวิเคราะห์โครงสร้าง ๑ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 311 Structural Analysis I  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๒๐๓ ก าลังวัสดุ 

ทฤษฎีโครงสร้างเบ้ืองต้น แรงปฏิกิริยา แรงเฉือนและโมเมนต์ในโครงสร้างชนิดดีเทอร์มิเนท การ
วิเคราะห์โดยวิธีกราฟฟิค เส้นอิทธิพลของโครงสร้างชนิดดีเทอร์มิเนท การเปล่ียนรูปร่างของโครงสร้างชนิดดีเทอร์
มิเนทโดยวิธีพ้ืนท่ีโมเมนต์ คานคอนจูเกต วิธีงานเสมือน ทฤษฎีพลังงาน   

Introduction to structural theory; reactions, shears and moments in statically 
determinate structures; graphic statics; influence lines of determinate structures; deformations 
of determinate structures by methods of moment- area, conjugate beam, virtual work, energy 
theorem. 
 
วศยธ ๓๑๒ การวิเคราะห์โครงสร้าง ๒ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 312 Structural Analysis II  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๓๑๑ การวิเคราะห์โครงสร้าง ๑ 

การวิเคราะห์โครงสร้างชนิดอินดีเทอร์มิเนทโดยวิธีความสอดคล้องของการเปล่ียนรูป วิธีมุมหมุน
และระยะโก่ง วิธีการกระจายโมเมนต์ เส้นอิทธิพลของโครงสร้างชนิดอินดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์โครงสร้างโดย
วิธีการประมาณ แนะน าการวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมทริกซ์และการวิเคราะห์ด้วยวิธีพลาสติก 

Analysis of statically indeterminate structures by method of consistent 
deformation, methods of slope and deflection, moment distribution, influence lines of 
indeterminate structures; approximate analysis; introduction to matrix structural analysis and 
plastic analysis. 
 
วศยธ ๓๑๓ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 313 Reinforced Concrete Design  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๒๐๓  ก าลังวัสดุ 
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๖๘ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

คอนกรีตและการเสริมเหล็ก พฤติกรรมพื้นฐานในการรับแรงตามแนวแกน โมเมนต์ดัด โมเมนต์
บิด แรงเฉือน แรงยึดเหน่ียวและแรงกระท ารวม การออกแบบช้ินส่วนโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วย
แรงใช้งานและวิธีก าลัง มาตรฐานการออกแบบ 

Concrete and reinforcement; fundamental behavior in axial load, flexure, 
torsion,shear, bond and combined actions; design of reinforced concrete structural components 
by working stress and strength design methods; design practice. 

 
วศยธ ๓๑๔ ปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ (๐-๓-๑) 
EGCE 314 Practice in Reinforced Concrete Design   
วิชาที่ต้องเรียนมากวอนหรือพร้อมกัน : วศยธ ๓๑๓ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ปฏิบัติการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กและการให้รายละเอียด 
Practice in reinforced concrete design and detailing 

 
 
วศยธ ๓๒๓ อุทกวิทยา ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 323 Hydrology  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

กระบวนการทางอุทกวิทยา วัฏจักรอุทกวิทยา น้ าในบรรยากาศ น้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน การตรวจวัด
ข้อมูลอุทกวิทยา การวิเคราะห์ทางอุทกวิทยา ทฤษฎีไฮโดรกราฟ การเคล่ือนตัวของน้ า สถิติทางอุทกวิทยา การ
วิเคราะห์ความถ่ีของน้ าท่วม การออกแบบพายุฝน    

Hydrologic processes; hydrologic cycle; atmospheric water; surface water; 
groundwater; hydrologic measurement; hydrologic analysis; hydrograph theory; flow Routing; 
hydrologic statistics; flood frequency analysis; design storms. 

 
วศยธ ๓๓๑ ปฐพีกลศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 331 Soil Mechanics  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ธรรมชาติและการก าเนิดของดิน คุณสมบัติพ้ืนฐานของดิน การจ าแนกประเภทของดิน การ
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๖๙ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ส ารวจดิน การบดอัดดิน ปัญหาการซึมผ่านและการไหลของน้ าในมวลดิน หลักการหน่วยแรงประสิทธิผลในมวล
ดิน การกระจายของหน่วยแรง ความสามารถในการอัดตัวของดิน ก าลังรับแรงเฉือนของดิน ทฤษฎีแรงดันด้านข้าง
ของดิน เสถียรภาพของลาดดิน ก าลังรับแรงแบกทานของดิน  

Soil formation, index properties and classification of soil, compaction,permeability of 
soil and seepage problems, principle of effective stresses within a soil mass; stress distribution, 
compressibility of soil, shear strength of soil, earth pressure theory, slope stability, bearing capacity 
 
วศยธ ๓๓๒ ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ ๑ (๐-๓-๑) 
EGCE 332 Soil Mechanics Laboratory  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอนหรือพร้อมกัน : วศยธ ๓๓๑ ปฐพีกลศาสตร์ 

แนะน าเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ  การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล การรายงานผลการ
ทดสอบในห้องปฎิบัติการ  คุณสมบัติของดินทางฟิสิกส์และทางวิศวกรรม การเจาะส ารวจดิน ขีดจ ากัดความข้น
เหลวของดิน   ความถ่วงจ าเพาะของเม็ดดิน การวิเคราะห์ขนาดเม็ดดิน การบดอัดดิน ความหนาแน่นของดินใน
สนาม  ความซึมน้ าของดิน ก าลังรับแรงเฉือนโดยตรง  ก าลังรับแรงอัดแบบไม่มีแรงดันด้านข้าง ก าลังรับแรงอัด
แบบสามแกน การทรุดตัวของดิน ความหนาแน่นสัมพัทธ์ 

Laboratory  experiments in soil mechanics; the use of equipment; report writing; 
analysis of test results; physical and engineering properties of soil, soil exploration, Atterberg’s 
limit, specific gravity, grain size analysis, compaction, field density, permeability, direct shear 
test, tri-axial test, consolidation test, settlement and relative density. 

 
วศยธ ๓๓๓ วิศวกรรมฐานราก ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 333 Foundation Engineering  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๓๓๑ ปฐพีกลศาสตร์ 

การศึกษาส ารวจใต้ผิวดิน ก าลังรับแรงแบกทานของฐานราก การออกแบบฐานรากแผ่ การ
ออกแบบเสาเข็ม การวิเคราะห์การทรุดตัว ปัญหาท่ีเกิดจากแรงดันดินทางด้านข้าง โครงสร้างรับแรงดันดิน
ด้านข้างและเข็มพืด การปรับปรุงคุณภาพดินเบ้ืองต้น แนะน าการออกแบบฐานรากแพ และเคซอง แนะน าการขุด
ดินแบบไม่มีระบบค้ ายันและแบบมีระบบค้ ายัน มาตรฐานการออกแบบ 

Subsurface investigation, bearing capacity of foundation, spread and pile 
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๗๐ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

foundation design, settlement analysis, earth pressure problems and retaining structures and 
sheet pile wall; elementary of soil improvement; introduction to mat and caisson foundation 
design; introduction to open cut and braced cut; design practice. 
 
วศยธ ๓๓๔ ปฏิบัติการออกแบบวิศวกรรมฐานราก ๑ (๐–๓-๑) 
EGCE 334 Practice in Foundation Engineering Design  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอนหรือพร้อมกัน : วศยธ ๓๓๓ วิศวกรรมฐานราก 

ปฏิบัติการออกแบบงานด้านวิศวกรรมฐานราก และการให้รายละเอียด 
Practice in foundation engineering and detailing. 

 
วศยธ ๓๕๐ วิศวกรรมขนสวง ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 350 Transportation Engineering  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

การวางแผน ออกแบบและประเมินระบบคมนาคมขนส่ง รูปแบบการขนส่งชนิดต่างๆ ตัว
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับงานวิเคราะห์ด้านวิศวกรรมขนส่ง การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางท่อ การ
ขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง และการขนส่งทางอากาศ      

Planning, design and evaluation of transportation systems, transportation models; 
water transportation; pipeline transportation; road transportation; railway transportation; air 
transportation. 

 
วศยธ ๓๗๑ สัญญา ข้อก าหนด และการประมาณราคางานกวอสร้าง ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 371 Contract,Specifications and Cost Estimation  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ประเภทของสัญญา ลักษณะของสัญญาประเภทต่างๆ สาระส าคัญในสัญญา เอกสารประกอบ
สัญญา ข้อก าหนดและรายการประกอบแบบก่อสร้าง หลักการประมาณราคา องค์ประกอบของราคางานก่อสร้าง
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าด าเนินการ ก าไร บัญชีแสดงปริมาณงานงบประมาณการก่อสร้างการเตรียมเอกสารประมูล
งาน และการเสนอราคา การใช้ระบบการสร้างแบบจ าลองเสมือนของอาคาร 

Types of contract; characteristics of contracts; specifications; addendum documents; 
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๗๑ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

cost estimation methods; components of cost estimation, material costs, labor costs, operating 
costs, profit; bill of quantity (BOQ); project budgeting; preparation of bidding documents and 
tendering; Building Information Modeling (BIM) 

 
วศยธ ๔๑๑ การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 411 Timber and Steel Design  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : วศยธ ๓๑๑ การวิเคราะห์โครงสร้าง ๑ 

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก องค์อาคารรับแรงดึง องค์อาคารรับแรงอัด คาน เสารับแรง
ดัด ช้ินส่วนเชิงประกอบ คานประกอบ จุดต่อแบบต่างๆ การออกแบบโดยวิธี ASD และ LRFD มาตรฐานการ
ออกแบบ 

Design of steel and timber structures; tension and compression members; 
beams; beam-columns; built-up members; plate girders; connections; ASD and LRFD methods, 
design practice. 
วศยธ ๔๑๒ ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก ๑ (๐–๓-๑) 
EGCE 412 Practice in Timber and Steel Design  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอนหรือพร้อมกัน : วศยธ ๔๑๑ การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 

ปฎิบัติการออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก และการให้รายละเอียด 
Practice in steel and timber design and detailing 
 

วศยธ ๔๖๒ ระบบและการจัดการสิ่งแวดล้อม ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 462 Environmental Systems and Management  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วทคม ๑๑๓ เคมีทั่วไป 

หลักการของการระบบและการจัดการส่ิงแวดล้อม ประเด็นและล าดับความส าคัญ การก าหนด
เกณฑ์และมาตรฐาน ตัวช้ีวัดและดัชนี ระบบสารสนเทศ องค์กร การบังคับด้วยกฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ในการ
ควบคุมส่ิงแวดล้อม  EMS และ ISO การตรวจติดตามการปูองกันมลพิษกรณีศึกษา 

Honcepts of the environmental systems and management issues and priorities; 
standards and criteria setting; indication and indices; the information systems; organization; 
enforcement and economic aspects of enviironmental control; EMP and IPO; monitoring; 
pollution prevention; case studies.  
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๗๒ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 
วศยธ ๔๗๑ วิศวกรรมและการบริหารงานกวอสร้าง ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 471 Construction Engineering and Management  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : ไมวมี 

ระบบการจัดการโครงสร้างโครงการ องค์กรในโครงการก่อสร้าง การวางผังโครงการก่อสร้าง การ
วางแผนงานโครงการก่อสร้างเทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่ เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง เส้นทางวิกฤติ การจัดการ
ทรัพยากรของโครงการ การวัดความก้าวหน้าของโครงการ ความปลอดภัยในการก่อสร้าง ระบบคุณภาพ 

Project delivery systems; project organization; site layout; project 
planning;modern construction technology; construction equipments; critical path method 
(CPM);resource management; progress measurement; construction safety; quality systems. 
 
วศยธ ๔๙๑ สัมมนาโครงาน ๑ (๐-๓-๑) 
EGCE 491 Project Seminar  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

สัมมนาในหัวข้อทางวิศวกรรมโยธา เช่น การออกแบบทางวิศวกรรม การบริหารโครงการ การ
ออกแบบแนวคิดและการพัฒนาข้อเสนอโครงการทางวิศวกรรมโยธา ทักษะการส่ือสาร การรายงานและการ
น าเสนอ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

Seminar in Civil professional engineering topics such as engineering design, 
project management, conceptual designs and proposal development in Civil engineering 
project, communication skills, reporting, and presentation, and professional ethics. 
 
วศยธ ๔๙๒ โครงงานออกแบบบูรณาการในสาขาวิศวกรรมโยธา ๓ (๐-๙-๓) 
EGCE 492 Civil Engineering Capstone Design Project  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๓๑๓ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

วศยธ๓๓๓ วิศวกรรมฐานราก  
วศยธ ๓๑๕ การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก  

โครงงานออกแบบบูรณาการในสาขาวิศวกรรมโยธา การบูรณาการและการประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะท่ีได้รับในหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางการออกแบบส าหรับปัญหาทางวิศวกรรม วางแผนและออกแบบ
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๗๓ 

 

 

 

โครงการทางวิศวกรรมโยธาจ าลองจากสถานการณ์การท างานจริงให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
The capstone design project in civil engineering; integration and application of 

acquired knowledge and skills in the curriculum to find design solutions for engineering 
problems; plan and design a civil engineering project simulated from real work situations to 
professional standards. 
 
วศยธ ๔๙๓ โครงงานวิศวกรรมโยธา  ๒ (๐-๖-๒) 
EGCE 493 Civil Engineering Project   
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๔๙๑ สัมมนาโครงงาน 

ปัญหาหรือโครงการท่ีเน้นการวิจัยและ/หรือการออกแบบทางวิศวกรรมโยธา การสืบค้นเอกสาร 
การอ่านทบทวนเอกสารงานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การส ารวจรวบรวมข้อมูล เทคนิควิธีวิเคราะห์ การสรุปผล การ
ตีความหมาย การเขียนบรรณานุกรมและการน าเสนอ 

Selected problems or projects emphasizing on research and/or design in civil 
engineering; literature review; research methodology; data collection; analytical techniques; 
making conclusion; interpretation of results; writing references and presentation. 

 
ให้เลือกเรียนไมวน้อยกววา  ๓ หนววยกิต จากรายวิชาตวอไปนี้ 
 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศยธ ๓๒๑ วิศวกรรมชลศาสตร์ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 321 Hydraulic Engineering  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๒๒๑ กลศาสตร์ของไหลส าหรับวิศวกรรมโยธา 

การประยุกต์หลักกลศาสตร์ของของไหลและไฮดรอลิค ในการศึกษาและการปฏิบัติการทางด้าน
วิศวกรรมชลศาสตร์ ระบบท่อ วอเตอร์แฮมเมอร์ เครื่องสูบน้ าและเทอร์ไบน์ การไหลในทางน้ าเปิดการออกแบบ 
อ่างเก็บน้ า เขื่อน ทางระบายน้ าล้น แบบจ าลองทางชลศาสตร์ ระบบระบายน้ า 

Application of fluid mechanic / hydraulic principles to study and practice of 
hydraulic engineering; piping systems; water hammer; pumps and turbines; open channel flow; 
design of reservoir, dams, spillways; hydraulic models, drainage system. 
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๗๔ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 
วศยธ ๓๒๒ วิศวกรรมแหลวงน้ า  ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 322 Water Resource Engineering  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๓๒๓ อุทกวิทยา 

การวางแผนโครงการด้านวิศวกรรมแหล่งน้ า การวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ าของโครงการโดยตัว
แบบจ าลองคณิตศาสตร์ การออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การ
บริหารจัดการน้ าในบริเวณลุ่มน้ าโดยการใช้ตัวแบบจ าลอง โค้งกฏการปฏิบัติการอ่างน้ า และกรณีศึกษาต่างๆ  

Project planning, basin system analysis of planned project by modeling, preliminary 
design of project components, economic analysis, water management on basin systems by 
modeling, reservoir rule curves, case studies. 

 
- วิชาเฉพาะด้าน 

กลุวมวิชาเลือกทางวิศวกรรมโยธา  ให้เลือกเรียนจ านวนไมวน้อยกววา  ๖  หนววยกิต จากรายวิชา
ดังตวอไปนี้ 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

วศยธ ๓๓๕ ธรณีวิทยา  ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 335 Engineering Geology  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ขอบเขตของงานธรณีวิทยาทางวิศวกรรม จักรวาลและโลก ลักษณะเด่นของเปลือกโลกและ
กระบวนการทางธรณีวิทยา การแปรสภาพของเปลือกโลก โครงสร้างหิน แผนท่ีธรณีวิทยาและรูปตัด เทคนิค
วิธีการภาคสนามในการท าแผนท่ีธรณีวิทยา การรวบรวมตัวอย่าง การส ารวจบ่อและการเจาะขุด การเตรียม
แผนท่ีธรณีวิทยาและการเขียนรายงาน 

Scope of engineering geology; the universe and the earth; surface features of 
the earth’s crust and geological processes; the deformation of the earth’s crust; rock 
structures; geological maps and sections; field techniques in geological mapping; collection 
of field specimens; well logging and drill core; the preparation of geological maps and 
reports.  
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๗๕ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

 
วศยธ ๓๔๑ การส ารวจขั้นสูง  ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 341 Advanced Surveying  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๒๔๐ การส ารวจ 

การส ารวจทางภูมิศาสตร์ การส ารวจทางอุทกศาสตร์  การท าระดับอย่างละเอียด  งาน
ส ารวจโครงข่ายพิกัดควบคุมระนาบราบ การส ารวจเส้นทาง โค้งราบและโค้งดิ่ง  หลักการออกแบบ  และความ
ปลอดภัยของเส้นทาง 

Topographic surveying; hydrographic surveying; precise leveling; horizontal 
control network; route surveying; horizontal and vertical curves; elements of highway and 
safety design. 
  
วศยธ ๓๔๒ การส ารวจด้วยภาพถวายทางอากาศ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 342 Photogrammetry  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๒๔๐ การส ารวจ 

หลักการพ้ืนฐานของการส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ กล้องและการถ่ายภาพ การ
วางแผนการบินเพ่ือการถ่ายภาพทางอากาศ เรขาคณิตของภาพถ่าย วิธีการส ารวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ  
การจัดและการตัดต่อภาพ  การถ่ายภาพสามมิติ  และการเขียนภาพร่างแผนท่ีจากคู่ภาพสามมิติ 

Basic concepts of photogrammetry; cameras and photography; flight 
planning; geometry of photograph; photogrammetric methods, mosaic, rectification, 
orthophotography, stereoscopic plotting. 
 
วศยธ ๓๔๓ การส ารวจเส้นทาง ๓ (๒-๓-๕) 
EGCE 343 Route Surveying  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๒๔๐ การส ารวจ 

เทคนิคงานส ารวจ การออกแบบและการก าหนดเส้นทาง โค้งราบ โค้งดิ่ง งานดิน การวาง
แนวเส้นทาง การส ารวจเพื่อการก่อสร้างทาง 

Surveying techniques; route location and design; horizontal and vertical 
curves; earthwork; alignment layout; route construction survey.  
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วศยธ ๓๕๑ วิศวกรรมจราจรพื้นฐาน  ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 351 Fundamentals of Traffic Engineering  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ค าจ ากัดความ ลักษณะของกระแสจราจรปริมาณและลักษณะการจราจรความเร็ว 
ระยะเวลาการเดินทางและความล่าช้า ทฤษฏีการไหลของกระแสจราจร ความจุของถนน กฏหมายจราจร 
อุปกรณ์พ้ืนฐานส าหรับควบคุมการจราจร สัญญลักษณ์และเครื่องหมายจราจร สัญญาณไฟจราจร  

Definitions; traffic stream characteristics; volume studies and characteristics; 
speed studies; travel time and delay studies; traffic flow theory; roadway capacity; traffic 
legislation; introduction to traffic control devices; traffic signs and markings, and traffic 
signals.  
  
วศยธ ๓๕๒ วิศวกรรมการทาง ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 352 Highway Engineering  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

วิวัฒนาการของทางหลวง องค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการทาง หลักการวางแผนการทางและ
การวิเคราะห์การจราจร การออกแบบเชิงเรขาคณิตและการด าเนินการ เงินทุนและเศรษฐศาสตร์การทาง การ
ออกแบบผิวทางยืดหยุ่นและผิวทางแข็ง วัสดุการทาง การก่อสร้างและการบ ารุงรักษาทาง 

Historical development of highways; highway administration; principles of 
highway planning and traffic analysis; geometric design and operations; highway finance and 
economic; introduction to pavement design; highway materials; construction and 
maintenance of highways. 
 
วศยธ ๓๕๓ ปฏิบัติการวัสดุการทาง ๑ (๐-๓-๑) 
EGCE 353 Highway Materials Laboratory  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอนหรือพร้อมกัน : วศยธ ๓๕๒ วิศวกรรมการทาง 

การทดสอบทางห้องปฏิบัติการส าหรับสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุการทาง ได้แก่
แอสฟัลต์ซีเมนต์ คัทแบคแอสฟัลต์ แอสฟัลต์อิมัลชัน และการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีต 

Laboratory tests for physical and mechanical properties of highway materials, 
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namely, asphalt cement, cutback asphalt, and emulsified asphalt; mixture design of asphalt 
concrete.  
 
วศยธ ๓๖๒ วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 362 Water Supply and Sanitary Engineering  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ความส าคัญของน้ า ธรรมชาติและแหล่งของน้ า ปริมาณและความต้องการน้ า แหล่งน้ าดิบ 
คุณภาพและมาตรฐานน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ าการเติมอากาศการสร้างและรวม
ตะกอนการตกตะกอนการกรอง การฆ่าเช้ือโรคระบบส่งและจ่ายน้ า 

The importance of water; nature and sources of water; water demand and 
requirement; raw water sources; the surface and groundwater quality and standards; water 
treatment processes: aeration, coagulation and flocculation, sedimentation, filtration and 
disinfection; water transmission and distribution. 

 
วศยธ ๓๘๓ การสร้างจิตอาสาส าหรับวิศวกรโยธา ๑ (๐-๓-๑) 
EGCE 383 Social Responsibility Building for Civil 

Engineers 
 

วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 
การสร้างจิตอาสาให้กับนักศึกษาวิศวกรรมโยธาโดยการน าความรู้ท่ีเรียนมาไปปฏิบัติงาน

จริงกับชุมชนหรือโครงการท่ีเกิดประโยชน์ต่อสังคม  
Social responsibility building for civil engineering students by practicing 

learned theories and knowledge for the community or project that benefits the society.  
 
วศยธ ๔๐๓ การออกแบบคอนกรีตอัดแรง   ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 403 Prestressed Concrete Design  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๓๑๓ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลักการขององค์อาคารคอนกรีตอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุท่ีใช้ในงานคอนกรีตอัดแรง  
ข้อก าหนดเกี่ยวกับหน่วยแรงท่ียอมให้ส าหรับวัสดุ การวิเคราะห์หน่วยแรงท่ีเกิดขึ้นในคานคอนกรีตอัดแรง การ
ออกแบบคานเพ่ือต้านโมเมนต์และแรงเฉือน การแอ่นตัวของคานในช่วงน้ าหนักบรรทุกปกติ การสูญเสียแรงอัดใน
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คานคอนกรีตอัดแรงก าลังประลัยของคาน การออกแบบคานชนิดคอมโพสิต และแผ่นพ้ืนส าเร็จรูป การออกแบบ
เสาเข็ม  

Principles and concepts of prestressing; properties of materials in prestressed 
concrete; code in designing prestressed concrete; the loss of prestress; an analysis and 
design of section for flexure, shear, bond and bearing; deflections and camber; the design of 
composite beams. 
 
วศยธ ๔๐๔ การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีแมตตริกส์  ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 404 Matrix Methods in Structural Analysis  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๓๑๑ การวิเคราะห์โครงสร้าง ๑ 

ทฤษฎีพ้ืนฐานในการวิเคราะห์โครงสร้าง การแบ่งประเภทของโครงสร้าง การวิเคราะห์
โครงสร้างโดยวิธีเฟลกซิบิลิต้ีเมทริกซ์และวิธีสติฟเนสเมททริกซ์ แนะน าการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
วิเคราะห์โครงสร้าง 

Fundamental theories in the structural analysis; the classification of structures; 
an analysis of structures by matrix flexibility and stiffness methods; an introduction to 
computer programming applications for the structural analysis. 
 
วศยธ ๔๐๖ การออกแบบสะพาน  ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 406 Bridge Design  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๓๑๓ การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างสะพาน ชนิดต่างๆของสะพาน แรงท่ีกระท าในสะพาน การ
จัดวางแรงให้ได้ผลของแรงสูงสุด การกระจายของแรงในสะพานและข้อก าหนดท่ีเกี่ยวข้อง หลักการออกแบบด้วย
วิธีตัวคูณน้ าหนักและก าลังรับน้ าหนัก การออกแบบสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก การออกแบบคานสะพาน
คอนกรีตอัดแรง ท่ีรองรับสะพาน ฐานราก 

Historical perspectives of bridge construction; types of bridge; loads in bridge; 
the placement of live load for maximum effect; load distribution in bridges and related code; 
principles of load and resistance factor design (LRFD); design of reinforced concrete bridge; 
design of prestressed concrete bridge; bearing; substructure. 
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วศยธ ๔๐๗ วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ส าหรับการประยุกต์ใช้ในงาน

วิศวกรรมโยธา   
๓ (๓-๐-๖) 

EGCE 407 Finite Element Method for Civil 
Engineering Applications 

 

วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๓๑๑ การวิเคราะห์โครงสร้าง ๑ 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิธีการเชิงตัวเลข การวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีเมทริกซ์ แนวคิดของ

การแก้ปัญหาโดยประมาณ แนวความคิดในการวิเคราะห์โครงสร้างด้วยวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ ชนิดของเอเล
เมนต์ แรงกระท าและเงื่อนไขขอบเขต ข้อพิจารณาในการสร้างแบบจ าลองไฟไนต์เอเลเมนต์ การวิเคราะห์และ
การแปลผล ความคลาดเคล่ือนของค าตอบไฟไนต์เอเลเมนต์ การประยุกต์ใช้กับปัญหาทางวิศวกรรมโยธา 

Introduction to numerical methods, matrix methods in structural analysis, 
approach to approximate solutions; concept of finite element method for structural 
analysis, element types, loads and boundary conditions, finite element modelling 
considerations, analysis and interpretation of results; errors of finite element solutions, 
applications to civil engineering problems. 
 
วศยธ ๔๐๙ พื้นฐานวิศวกรรมระบบอาคารและการออกแบบ ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 409 Fundamentals of Building System 

Engineering and Design 
 

วิชาที่ต้องเรียนมากวอน : วศยธ ๓๑๑ การวิเคราะห์โครงสร้าง ๑ และวศยธ ๓๙๙ การฝึกงาน 
ความรู้พ้ืนฐานและความเข้าใจเบ้ืองต้นท่ีวิศวกรโยธาควรทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ 

ของอาคาร ระบบโครงสร้าง ระบบสถาปัตยกรรม ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟูา ระบบเครื่องกล ระบบปูองกัน
อัคคีภัย   

Basic knowledge and fundamental understanding for civil engineers regarding 
major components of the building system; the structural system; the architectural system; 
the sanitary system; the electrical system; the mechanical system; the fire protection 
system. 
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วศยธ ๔๒๒ ระบบการระบายน้ าในชุมชนเมือง  ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 422 Urban Drainage Systems  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๓๒๑ วิศวกรรมชลศาสตร์  

ลักษณะของฝนท่ีตกในพ้ืนท่ีเมือง การออกแบบพายุฝนโดยใช้ข้อมูลในอดีต การออกแบบพายุ
ฝนแบบสังเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างฝนและน้ าท่าในพ้ืนท่ีเมือง องค์ประกอบของระบบระบายน้ าในเมือง 
การวิเคราะห์การไหลในระบบระบายน้ าของพ้ืนท่ีเมือง แบบจ าลองคณิตศาสตร์ของระบบระบายน้ าในพ้ืนท่ีเมือง 
การออกแบบและการด าเนินการของระบบระบายน้ าในพ้ืนท่ีเมือง กรณีศึกษาส าหรับการออกแบบระบบระบาย
น้ าพ้ืนท่ีเมือง  

Festures of urban rainfall; design in a storm by using historical data; synthesis 
design storm; the relation between rainfall and urban runoff; components of the urban 
drainage system; an analysis of flow in the urban drainage system; the mathematical model 
of urban drainage system; the design and operation of the urban drainage system; case 
studies of the design of the urban drainage system.  
 
วศยธ ๔๒๓ การออกแบบระบบชลประทานในไรวนา ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 423 Design of Farm Irrigation Systems  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ระบบชลประทานในไร่นา การให้น้ าทางผิวดิน การออกแบบระบบชลประทานแบบร่องคู 
การออกแบบระบบชลประทานแบบท่วมเป็นผืนลาด การออกแบบระบบชลประทานแบบท่วมเป็นอ่าง การ
ปรับพ้ืนท่ี ข้อก าหนดในการออกแบบระบบชลประทานในแปลงนา การหาขนาดระบบส่งน้ าในแปลงเพาะปลูก 
การหาขนาดระบบระบายน้ าในแปลงเพาะปลูก การออกแบบระบบชลประทานในไร่นา การออกแบบระบบ
ท่อส่งน้ าเพ่ือการชลประทาน 

Farm irrigation systems; surface irrigation; furrow irrigation system design; the 
border irrigation system design; the basin irrigation system design; land grading; criteria for 
farm irrigation system design; sizing farm irrigation delivery system capacity; the 
determination of farm drainage capacity; the design of farm irrigation systems; the design of 
pipe irrigation systems. 
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วศยธ ๔๔๑ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมโยธา ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 441 Geographic Information System for Civil Engineering  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

พ้ืนฐานและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ลักษณะข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
การแทน และอ้างอิงข้อมูลทางภูมิศาสตร์ การสร้างแบบจ าลองข้อมูล การเก็บและบ ารุงรักษาข้อมูล การสร้าง
แผนท่ี การใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆ ทางภูมิศาสตร์สารสนเทศ 

Basics and theory of the geographic information systems; features of 
geographic data; data representation and georeferencing; geographic data modeling; 
geographic data collection and maintaining; cartography and map generation; application of 
geographic information system software. 
  
วศยธ ๔๕๓ การออกแบบผิวทาง  ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 453 Pavement Design  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

หลักการส าหรับผิวทางของทางหลวงและสนามบิน ประเภทของผิวทาง หน่วยแรงกระท า 
หน่วยแรงท่ีเกิดในผิวทางแบบยืดหยุ่นและแบบแข็ง  การพิจารณาคุณสมบัติของส่วนประกอบส าหรับทาง
หลวงและสนามบิน วิธีการออกแบบผิวทางแบบยืดหยุ่นและแบบแข็งส าหรับทางหลวงและสนามบิน ระบบ
ระบายน้ า วิธีการก่อสร้างและการบ ารุงรักษา   

Principles of highway and airport pavements including pavement types and 
wheel loads; stresses in flexible and rigid pavements; consideration of properties of 
pavement components including for highway and airport; methods of design of flexible 
and rigid pavements for highways and airport; pavement drainage; methods of construction 
and maintenance. 
 
วศยธ ๔๕๕ ระบบขนสวงมวลชน  ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 455 Mass Transit Systems  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 
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๘๒ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ประวัติและบทบาทของระบบขนส่งมวลชนต่อการพัฒนาเมือง รูปแบบของระบบขนส่ง
มวลชน การเคล่ือนของยานพาหนะและสมรรถนะ ระบบขนส่งมวลชนทางถนน ระบบขนส่งมวลชนทางราง 
ระบบขนส่งมวลชนกึ่งสาธารณะ การด าเนินงาน การก าหนดตารางเวลา สายทางและโครงข่าย การเงินของ
ระบบขนส่งมวลชน ความเป็นเจ้าของระบบ กฏเกณฑ์ และการจัดองค์กรบริหาร  

History and role of the mass transit systems in urban development; the 
mass transit modes; the vehicle motion and performance; the transit system performance; 
the highway transit; the rail transit; the paratransit; the transit operations and the service 
scheduling; the transit lines and networks; the financing transit; the transit ownership 
regulation and organization.  
 
วศยธ ๔๕๖ การวางแผนและออกแบบสนามบิน  ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 456 Airport Planning and Design  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ประวัติและพัฒนาการด้านการบินพลเรือน การบริหารงานและเงินสนามบิน ลักษณะของ
อากาศยาน การควบคุมการจราจรทางอากาศ การวางแผนสนามบิน การพยากรณ์ปริมาณการจราจรทาง
อากาศ องค์ประกอบของสนามบิน มาตรฐานสนามบิน ความจุ ความล่าช้า ลักษณะทางเรขาคณิต อาคาร
ผู้โดยสาร การออกแบบโครงสร้างผิวทางของสนามบิน และการระบายน้ า     

History and development of civil aviation; airport organization; airport financing; 
aircraft feature related to the airport design; airport planning; forecasting in aviation; airport 
configuration; airport standards; airport capacity and delay; geometric design of the airfield; 
planning and design of the terminal area; structural design of airport pavements and airport 
drainage. 
  
วศยธ ๔๖๓ การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม  ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 463 Environmental Impact Assessment 

(EIA) 
 

วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 
หลักการการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและกระบวนการวิเคราะห์ การประเมิน
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๘๓ 

 

 

 

   หน่วยกิต  
(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 

ทรัพยากรด้านกายภาพ การประเมินทรัพยากรด้านนิเวศวิทยา การประเมินคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
และคุณภาพชีวิตการปูองกันและมาตรการในการบรรเทา การวางแผนการตรวจติดตาม กรณีศึกษา 

Principles of the impact assessment and methodology; the assessments of 
physical resources, ecological resources, human use values and quality of life values; 
prevention and mitigation measures; monitoring plan; case studies. 
 
วศยธ ๔๗๓ การจัดการความปลอดภัยงานกวอสร้าง ๒ (๒-๐-๔) 
EGCE 473 Construction Safety Management  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง สาเหตุและวิธีปูองกันอุบัติเหตุ สถิติความปลอดภัยหลักการ
จัดการความปลอดภัยกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยจิตวิทยาความปลอดภัยเบ้ืองต้นวิศวกรรมความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง 

Safety in construction; safety statistic; laws and regulations; psychology in 
safety; construction safety engineering 

 
วศยธ ๔๗๔ การประกอบการด้านวิศวกรรมโยธา ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 474 Entrepreneurship in Civil Engineering  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศยธ ๓๙๙ การฝึกงานวิศวกรรม 

ความรู้ความเข้าใจท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมโยธา ประเภทของ
ธุรกิจ ด้านวิศวกรรมโยธา เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ ท่ีปรึกษา ลักษณะของธุรกิจ การจัดตั้ง
บริษัท กลยุทธ์การตลาด การหางาน การบริหารด้านการเงิน การบัญชี ภาษีอากร การบริหารแรงงาน     

Basic knowledge and understanding for being an entrepreneur in civil 
engineering discipline; types of business, owner, contractor, designer, consultant; business 
characteristics; setting up a company, marketing strategy; wining a project; financial 
management; basic accounting; tax; labor management. 

 
วศยธ ๔๘๒ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมโยธา ๒ (๑-๓-๓) 
EGCE 482 Computer Applications for Civil Engineering  
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๘๔ 

 

 

 

วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 
การแนะน าและฝึกใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปส าหรับงานด้านวิศวกรรมโยธา 

ศึกษาข้อได้เปรียบและข้อจ ากัดของโปรแกรม ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่และ/หรือพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเพ่ือแก้ปัญหาในงานสาขาต่างๆ ของวิศวกรรมโยธา 

Introduction and practice of the software package for civil engineering; 
studying the advantages and limitations of the software; the application of the existing 
computer software and/or developing the computer programme for solving problems in the 
civil engineering discipline. 
 
วศยธ ๔๘๓ วิศวกรรมโยธาเพื่อการพัฒนาเมือง ๓ (๓-๐-๖) 
EGCE 483 Civil Engineering for City Development  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: ไมวมี 

ความรู้พ้ืนฐานและความเข้าใจเบ้ืองต้นท่ีวิศวกรโยธาควรทราบเกี่ยวกับระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของเมือง เช่น ระบบผังเมือง ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค (ประปา ไฟฟูา โทรศัพท์ เป็น
ต้น) ระบบระบายน้ า ระบบปูองกันน้ าท่วม ระบบรวบรวมเสีย ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบดับเพลิง ระบบก าจัด
ขยะ รวมถึงแนวคิดในวางผังและการวางแผนเพ่ือพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

Basic knowledge and fundamental understanding for civil engineers regarding 
infrastructure systems in the city; the city plan system, the transportation system, the utility 
systems (sanitary, electrical and telephone etc.), the urban drainage system, the flood 
protection system, the sewerage system, the wastewater treatment system, fire and rescue, 
solid waste management; and city planning concept for sustainable development. 

 
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี 

หมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน ๖  หนววยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมหิดล หรือ มหาวิทยาลัยอื่นท้ังในและต่างประเทศ 
เป็นจ านวน ๖ หน่วยกิต 
 

๔) การฝึกงาน  (ใช้เวลาไมวน้อยกววา ๒๔๐ ชั่วโมง) 

การฝึกงาน    ๑  หนววยกิต 
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๘๕ 

 

 

 

นักศึกษาท่ีมีสถานะเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี ๓ ให้ลงทะเบียนการฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อนในรายวิชา 
   หน่วยกิต  

(ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ค้นคว้าด้วยตนเอง) 
วศยธ ๓๙๙ การฝึกงาน ๑ (๐-๓-๑) 
EGCE 399 Engineering Training  
วิชาที่ต้องเรียนมากวอน: วศคร ๓๐๐ ปรัชญา จรรยาบรรณ และกฏหมายส าหรับวิศวกร  

วศยธ ๒๑๓ เทคโนโลยีคอนกรีต 
วศยธ ๒๘๑ กราฟฟิกเชิงคอมพิวเตอร์ส าหรับวิศวกรรมโยธา 
วศยธ ๓๑๑ การวิเคราะห์โครงสร้าง ๑  

การฝึกงานทางวิศวกรรมในโรงงานหรือหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนตามท่ีภาควิชา
เห็นชอบ ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ช่ัวโมง จัดท ารายละเอียดการท างานตามข้อก าหนดของภาควิชาฯ เช่น รายงาน
ประจ าวัน รายงานประจ าสัปดาห์ รายงานประจ าเดือน และรายงานสรุปโครงการ น าเสนอผลงาน  

Practical training in industrial or government sector approved by the 
department during summer semester for not less than 240 hours; reporting according to 
department’s instructions includning daily resport, weekly resport, monthly report and 
summary report; presentation of engineering training. 

 
๓.๒   ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนวงและคุณวุฒิของอาจารย์  

 ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนวง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(สาขา)/สถาบัน/ปีที่ส าเรจ็
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการลวาสุดในรอบ ๕ ปี 

๑.  นายกวี  ไกรระวี  
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน
๓๗๓๐๖๐๐๔๕xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ปร.ด. (การใช้ที่ดินและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 
M.S. (Civil Engineering)   
Florida Institute of 
Technology, USA  
พ.ศ. ๒๕๒๘ 

1. Chuennaitham K,  Krikavee K, 
Chaiyasit P, Sapsathiarn Y. 
Coupled electromechanical 
response of imperfect bonding 
piezoelectric composites. 
Proceedings of the 21st National 
Convention on Civil Engineering. 
June 28-30, 2016; Songkhla, 
Thailand; 2016. 
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๘๖ 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนวง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(สาขา)/สถาบัน/ปีที่ส าเรจ็
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการลวาสุดในรอบ ๕ ปี 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี   
พ.ศ. ๒๕๒๕ 

 
 

๒.  นายพงษ์พิพัฒน์ 
อานันทนสกุล  
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน
๓๔๐๙๙๐๐๙๓xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Civil Engineering) 
Oregon State University, 
USA    
พ.ศ. ๒๕๕๓  
M.Sc. (Civil Engineering) 
University of Stuttgart, 
Germany พ.ศ. ๒๕๔๗ 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 

1. Roth C, Anantanasakul P. 
Modeling stress-strain and 
strength behavior of slit-clay 
transition soils using 
elastoplastic model for clay. 
Proceedings of the 19th 
Southeast Asian Geotechnical 
Conference. Kuala Lampur, 
Malaysia; 2016; 379-384. 

2. Anantanasakul P, Chanraksmey 
R. Mechanical behavior of slit-
clay transition soils. Proceedings 
of the International Conference 
on Soft Ground Engineering. 
2015; Singapore; 483-493. 

๓.  นายสมพงษ์  ชื่นอิ่ม  
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน
๓๗๔๙๘๐๐๐๒xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรม
ชลประทาน) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
วศ.บ. (วิศวกรรม
ชลประทาน) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๒๗ 

1. สมพงษ์ ชืน่อิ่ม, รุ่งนภา เกตุเหล็ก, 
ชัชวาล ทวีรุจโิรจน์, รัฐนนัท์  ทพิย
ผลาผลกุล.  การศึกษาเสถียรภาพ
ของโครงสร้างและพฤติกรรมการ
พังทลายของคันกั้นน้ าจาก
กระสอบทราย. การประชุม
วิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาต ิ
คร้ังที่ 21. 28-30 มิถุนายน พ.ศ. 
2559; สงขลา; 2559.  
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ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนวง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(สาขา)/สถาบัน/ปีที่ส าเรจ็
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการลวาสุดในรอบ ๕ ปี 

๔.  นายพนม  ชัยสิทธิ์  
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน
๓๒๐๐๖๐๑๑๑xxxx 
 

อาจารย ์ ปร.ด. (การใช้ที่ดินและการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี  
พ.ศ.๒๕๒๙ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 
๒๕๒๔ 

1. Chaiyasit P, Duangpatra P, 
Verasan V. Study on 
movement of water and salt 
through soil column and 
utilization of hydrus-1D 
program to simulate five 
scenarios of crop production 
in salt affected paddy soil.  
Modern Applied Science. 
2016; 10(1). 

2. Chuennaitham K, Chaiyasit P, 
Sapsathiarn Y. Three-
dimensional finite element-
based analysis for electro-
mechanical responses of 
piezoelectric fiber-reinforced 
composites. Proceedings of 
the fifth Asian Conference on 
Mechanicsof Functional 
Materials and Structures 
(ACMFMS 2016). October14-
17, 2016; Shanghai, China; 
2016. 

3. Chaiyasit P, Duangpatra P, 
Verasarn V, Wodhivanich V. A 
study on utilizing Hydrus1D to 
simulate movement of water 
and salt through soul column 
under a given condition. 
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๘๘ 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนวง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(สาขา)/สถาบัน/ปีที่ส าเรจ็
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการลวาสุดในรอบ ๕ ปี 

Proceedings of the 20th 
National Convention on Civil 
Engineering. July 8-10, 2015; 
Chonburi, Thailand; 2015. 

๕.  นางสาววศพร 
เตชะพีรพานิช 
เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน
๓๑๐๒๐๐๐๐๖xxxx 

อาจารย ์ Ph.D. (Construction 
Project Management) 
Royal Melbourne 
Institute Of Technology, 
Australia พ.ศ. ๒๕๔๖ 
M.Sc. (Project 
Management) University 
of New South Wales, 
Australia พ.ศ. ๒๕๔๔ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) พ.ศ. ๒๕๔๐ 

1. Nawagawong W, 
Techapeeraparnich W. 
Providing  facilities to improve 
accessibility to railway station 
for all. Proceedings of the 6th 
International conference Euro 
Asia Civil Engineering Forum. 
August 22-25, 2017; Seoul, 
Korea; 2017.   

2. Pongjirawut S, 
Techapeeraparnich W. A 
comparative study of 
performance Measurement 
standards of railway operator 
between international level 
and Thailand. Proceedings of 
the 6th International 
conference Euro Asia Civil 
Engineering Forum. August 22-
25, 2017; Seoul, Korea; 2017.   

3. Jarritthai S, Techapeeraparnich 
W.  Landuse planning using 
transit oriented development 
concept: case study Salaya 
Station. Proceedings of 
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มคอ.๒   หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม   
 

  

 
๘๙ 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนวง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ  

(สาขา)/สถาบัน/ปีที่ส าเรจ็
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการลวาสุดในรอบ ๕ ปี 

International Conference of 
Global Network for Innovative 
Technology (IGNITE). August 8-
10, 2017; 2017.  

 
๓.๒.๒  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

                

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนวง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

๑.  นายสมชาย  ปฐมศิริ
๓๑๐๒๓๐๐๓๐xxxx 
 

รองศาสตราจารย์ Ph.D.  (Civil Engineering)   
University of Maryland, USA พ.ศ. ๒๕๔๙ 
M.B.A. (หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๔ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา เกียรตินิยม)   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๙ 
 

๒.  นางสุวรรณา  บุญตานนท์
๓๑๐๑๒๐๑๘๐xxxx 
 

รองศาสตราจารย์ D.Eng.  (Environmental Engineering)  
Kyoto University, Japan พ.ศ. ๒๕๔๙ 
M.Sc. (Environmental Engineering)  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) พ.ศ. ๒๕๔๔ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
 

๓.  นายกวี  ไกรระวี 
๓๗๓๐๖๐๐๔๕xxxx 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (การใช้ท่ีดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน)  
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๙๐ 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนวง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
M.S. (Civil Engineering)   
Florida Institute of Technology, USA พ.ศ. ๒๕๒๘ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 

๔.  นายธัชวีร์  ลีละวัฒน์
๓๗๐๙๘๐๐๐๒xxxx 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Concrete Technology)   
University of Dundee, England พ.ศ. ๒๕๔๓ 
M.Sc. (Concrete, Construciton and 
Management)  
University of Dundee, England พ.ศ. ๒๕๓๘ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗ 
 

๕.  นายธีรพันธ์ อรธรรมรัตน์
๓๑๐๐๘๐๐๙๐xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Earthquake Engineering and Engineering 
Seismology) 
ROSE School, Italy: ๒๕๕๓ 
M.Sc. (Earthquake Engineering and Engineering 
Seismology) 
ROSE School, Italy และ Universite Joseph 
Fourier, France: ๒๕๕๐ 
M.Eng. (Civil Engineering) 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ๒๕๔๘ 
B.Eng. (Civil Engineering) 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ๒๕๔๓ 
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๙๑ 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนวง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

๖.  นายประวีณ  ชมปรีดา
๓๑๐๑๗๐๑๙๕xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D  (Civil Engineering)   
University of Michigan, USA พ.ศ. ๒๕๔๘ 
M.Sc. (Civil Engineering)  
Texas A&M University, USA พ.ศ. ๒๕๔๔ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๗.  นายพงษ์พิพัฒน์ อานันทนสกุล 
 ๓๔๐๙๙๐๐๙๓xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Civil Engineering)  
Oregon State University, USA พ.ศ. ๒๕๕๓ 
M.Sc. (Civil Engineering)  
University of Stuttgart, Germany พ.ศ. ๒๕๔๗ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 

๘.  นายยโสธร  ทรัพย์เสถียร
๓๑๔๐๖๐๐๔๑xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๒ 
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๕  
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๔๒ 

๙.  นางสาววรรณสิริ  พันธ์อุไร
๓๗๒๙๙๐๐๑๐xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Ph.D. (Civil Engineering)   
The Georgia Instiitute of Technology, USA พ.ศ. 
๒๕๔๙ 
M.Sc. (Civil Engineering)   
New Jersey Institute of Technology, USA  พ.ศ. 
๒๕๔๓ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๔๑ 
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๙๒ 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนวง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

๑๐.  นางสาววัจนันท์  มัตติทานนท์
๓๑๐๒๐๐๐๓๒xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ D.Tech.Sc. (Remote Sensing and GIS)   
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
วท.ม. (ภูมิศาสตร์)   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๖ 
วท.บ. (ภูมิศาสตร์)   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 

๑๑.  นางสาวอารียา  ฤทธิมา
๓๙๒๐๑๐๐๐๗xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมชลประทาน)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
วท.บ. (เทคโนโลยีชนบท)   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

๑๒.  นายสมพงษ์  ช่ืนอิ่ม
๓๗๔๙๘๐๐๐๒xxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมชลประทาน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
วศ.บ. (วิศวกรรมชลประทาน) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
 

๑๓.  นายกฤษณัส  สุรกิตย์
๓๙๐๙๙๐๐๔๐xxxx 
 

อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ า)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

๑๔.  นายณวัชร  สุรินทร์กุล
๓๕๗๐๑๐๑๐๑xxxx 

อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อมและการจัดการ)  สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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๙๓ 

 

 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนวง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

วศ.ม. (วิศวกรรมน้ าและน้ าเสีย)  เทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
พ.ศ. ๒๕๔๔ 
วศ.บ. (วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 

๑๕.  นายพนม  ชัยสิทธ์ิ
๓๒๐๐๖๐๑๑๑xxxx 
 

อาจารย์ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.๒๕๒๙ 
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. ๒๕๒๔ 
 

๑๖.  นางสาวรมณีย์  ทองดารา
๓๑๐๒๐๐๒๔๔xxxx 

อาจารย์ ปร.ด. (การส ารวจระยะไกลและภูมิสารสนเทศ) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
วท.ม. (เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาทรัพยากร) 
พ.ศ.๒๕๔๐ 
วท.บ. (เกษตรศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.
๒๕๓๕ 
 

๑๗.  นางสาววศพร  เตชะพีรพานิช
๓๑๐๒๐๐๐๐๖xxxx 
 

อาจารย์ Ph.D. (Project Management) 
Royal Melbourne Institute ofTechnology, 
Australia พ.ศ. ๒๕๔๖ 
M.Sc. (Project Management) 
University of New South Wales, Australia พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(บางเขน) พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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๙๔ 

 

 

 

๓.๒.๓  อาจารย์ประจ า  
 ๓.๒.๓.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหนวง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

๑.  นายนทชัย วงษ์ชวลิตกุล  
๓๓๐๒๐๐๑๐๑xxxx 

อาจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมขนส่ง) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์: ๒๕๕๘ 
MS.cs in Engineering (Transportation) 
University of Nevada Las Vegas, USA.: ๒๕๔๗ 
วศ.บ.(วิศวกรรมขนส่ง) 
มหาวิทยาลัยสุรนารี : ๒๕๔๒ 
 

๒.  อาจารย์ ดร. ศิรดล ศิริธร  
๓๑๐๑๔๐๐๙๔xxxx 

อาจารย์ Ph.D. (Civil Engineering, Transportation)  
Virginia Polytechnic Institute and State 
University : ๒๕๔๓ 
M.S. Civil Engineering (Transportation) 
University of Texas-El Paso : ๒๕๔๐ 
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๓๗ 
 

    
  ๓.๒.๓.๒ อาจารย์ประจ าจากคณะต่างๆ 

(๑)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๒๕ คน 
(๒)  คณะสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน ๑๕ คน 
(๓)  คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑๐ คน 
(๔)  คณะอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ตามความเหมาะสม  
  

๔.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 ๔.๑  ประสบการณ์ภาคสนามจากการฝึกงานส ารวจ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษา จะต้องผ่านการฝึกงานส ารวจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ ช่ัวโมง ในรายวิชา วศยธ ๒๔๓ 
การฝึกงานวิชาส ารวจ เพ่ือเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์จากการน าเอาความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติไป
ประยุกต์ใช้งานในพื้นท่ีจริงนอกสถานศึกษา ปฏิบัติจนเกิดความช านาญ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ และน าไปสู่ความคิด
รวบยอดในระบบงานจริง  
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๙๕ 

 

 

 

๔.๑.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
 เน้นการน าเอาความรู้ทางทฤษฎีและทักษะจากการฝึกฝนระหว่างการเรียนรายวิชา วศยธ ๒๔๐ การ

ส ารวจ ไปประยุกต์ใช้ และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานจริง โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การส ารวจในรูปแบบต่างๆ ให้
เกิดความช านาญในสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างเหมาะสม นักศึกษาจะต้องรู้จักรับผิดชอบการท างานกลุ่มตามท่ีได้รับ
มอบหมาย สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น า เพ่ือนร่วมงานและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีนักศึกษาจะต้องสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ผลอย่างเป็นระบบ และน าเสนองานท่ีได้รับมอบหมายใน
รูปแบบรายงาน และการอภิปรายกลุ่มตามท่ีก าหนด โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔.๑.๒  ชววงเวลา  
             ช้ันปีท่ี ๒ ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

๔.๑.๓  การจัดเวลาและตารางสอน  
             ระยะเวลาในการฝึกงานส ารวจ ไม่น้อยกว่า ๘๐ ช่ัวโมง 

๔.๑.๔  จ านวนหนววยกิต 
             ๑  หน่วยกิต 

๔.๑.๕  การเตรียมการ 
 (๑)  เตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานท่ีส าหรับการฝึกงานส ารวจ การเดินทาง สถานท่ีพัก จ านวน

ครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์ทางด้านการส ารวจให้เพียงพอส าหรับจ านวนนักศึกษา  
(๒)  ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการเดินทาง เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง และเพ่ือให้นักศึกษา

เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความคาดหวังของรายวิชา และการประเมินผลของรายวิชา  
(๓)  จัดให้มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือประเมิน ติดตาม และก ากับดูแลระหว่างท่ีนักศึกษาฝึกงานส ารวจ 

๔.๑.๖  กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ โดยประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินจากการ

ปฏิบัติงาน ท้ังกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างท่ีนักศึกษาฝึกงานส ารวจการสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การตอบ
ค าถาม ความรับผิดชอบต่องาน การวัดคุณภาพรายงานความก้าวหน้าพร้อมการน าเสนอกลุ่มระหว่างท่ีฝึกงานส ารวจ 
และประเมินคุณภาพของรายงานฉบับสมบูรณ์หลังจากท่ีนักศึกษาเสร็จส้ินการฝึกงานส ารวจแล้ว 
 
 ๔.๒  ประสบการณ์ภาคสนามจากการฝึกงาน 

หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษา จะต้องผ่านการฝึกงานวิศวกรรมโยธาไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ช่ัวโมง ในรายวิชา 
วศยธ ๓๙๙ การฝึกงาน เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ ขั้นตอนการบริหารจัดการเริ่มจากการให้นักศึกษาส่ง
เรื่องขอความอนุเคราะห์ฝึกงานผ่านภาควิชาฯ โดยภาควิชาฯ จะพิจารณาความเหมาะสมของหน่วยงานท่ีไปฝึกงานท่ี
จะต้องตรงสาขาท่ีเรียน  แล้วจึงส่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปถึงหน่วยงาน/บริษัท/องค์กร เมื่อนักศึกษาออกฝึกงาน ณ 
สถานท่ีแล้ว จะต้องรายงานความก้าวหน้าของการฝึกงานวิศวกรรม มายังภาควิชาฯ ทุกๆ ๒ สัปดาห์ ระหว่างท่ี
นักศึกษาฝึกงานวิศวกรรมจะมีอาจารย์จากภาควิชาฯ เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินความเหมาะสมของสถานท่ีฝึกงานและ
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๙๖ 

 

 

 

ทักษะท่ีนักศึกษาจะได้รับ  เมื่อจบการฝึกงานวิศวกรหรือเจ้าหน้าท่ีผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายในหน่วยงาน/องค์กร/บริษัทจะ
เป็นผู้ประเมินผลการฝึกงานวิศวกรรมตามเกณฑ์การประเมิน และส่งผลกลับมายังภาควิชาฯ เมื่อส้ินสุดการฝึกงาน
วิศวกรรม นักศึกษาจะต้องน าเสนอประสบการณ์ท่ีได้จากการฝึกงาน และส่งรายงานการฝึกงานฉบับสมบูรณ์ให้กับ
ภาควิชาฯ เพ่ือประกอบการพิจารณาผลขั้นสุดท้าย 

 

๔.๒.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
(๑) น าความรู้และทักษะท่ีนักศึกษาสะสมจากการเรียนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในงาน

จริงด้านวิศวกรรมโยธาได้  
(๒) มีวินัย  ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย แสดงถึงความยึดมั่นในจรรยาบรรณ

แห่งวิชาชีพรับผิดชอบต่อมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม  
(๓) รู้จักบทบาทหน้าท่ีในการท างานเป็นทีม สามารถติดต่อส่ือสารกับวิศวกรและบุคคลท่ัวไปได้อย่างมี

ประสิทธิผล  
๔.๒.๒  ชววงเวลา  

 ช้ันปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
๔.๒.๓  การจัดเวลาและตารางสอน  

  ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า  ๒๔๐  ช่ัวโมง 
๔.๒.๔   จ านวนหนววยกิต 
๑  หน่วยกิต 
๔.๒.๕   การเตรียมการ 

 (๑)  ภาควิชาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์รวบรวมรายช่ือหน่วยงาน บริษัท หรือองค์กรท่ีมีประวัติการ
รับนักศึกษาเข้าฝึกงานวิศวกรรม หรือแสดงความอนุเคราะห์เบ้ืองต้นยินดีรับนักศึกษาเข้าฝึกงานพิจารณาลักษณะงาน
ของหน่วยงาน บริษัท หรือองค์กรเหล่าน้ันเตรียมข้อเสนอต่างๆ ประกาศให้นักศึกษาทราบโดยท่ัวกัน เพ่ือให้นักศึกษา
ใช้เป็นแนวทางเบ้ืองต้นส าหรับตัดสินใจเลือกสถานท่ีฝึกงานวิศวกรรม นักศึกษาสามารถเลือกสถานท่ีฝึกงานวิศวกรรม
นอกเหนือจากรายชื่อท่ีทางภาควิชาฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์รวบรวมให้ก็ได้ 

(๒)  หลังจากที่นักศึกษาเลือกหน่วยงาน บริษัทหรือองค์กรแล้ว นักศึกษาจะต้องส่งเรื่องขอความ
อนุเคราะห์ฝึกงานวิศวกรรมผ่านภาควิชาฯ ไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือส่งจดหมายขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน
วิศวกรรมไปยังหน่วยงาน บริษัทหรือองค์กรน้ัน 

(๓)  หน่วยงาน  บริษัทหรือองค์กรส่งจดหมายตอบรับยินดีให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
วิศวกรรมกลับมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมช่ือผู้ประสานงาน 
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๙๗ 

 

 

 

(๔)  ประมาณ ๑ สัปดาห์ ก่อนเริ่มการฝึกงานวิศวกรรม จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือเตรียม
ความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจ อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการฝึกงานวิศวกรรม การปฏิบัติตน
ระหว่างเข้ารับการฝึกงานวิศวกรรม ขั้นตอนการติดต่อส่ือสาร/ส่งเอกสารระหว่างนักศึกษากับภาควิชาฯ รวมถึงวิธีการ
ประเมินผลของรายวิชา  

(๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาไปตรวจเยี่ยม ติดตาม ก ากับดูแล ให้ค าแนะน าแก่
นักศึกษา ระหว่างท่ีนักศึกษาท าการฝึกงานวิศวกรรม 

 

๔.๒.๖   กระบวนการประเมินผล 
ประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้ โดยประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมการ

ฝึกงาน จากอาจารย์ประจ าภาควิชาฯ ท่ีเข้าตรวจเยี่ยมการฝึกงานวิศวกรรม  และจากการสอบถามความคิดเห็นของ
วิศวกรหรือผู้ประสานงานท่ีดูแลนักศึกษาระหว่างการฝึกงานวิศวกรรม และจากข้อมูลในแบบสอบถามท่ีได้รับจาก
หน่วยงานบริษัทหรือองค์กรท่ีนักศึกษาฝึกงานวิศวกรรมระยะเวลาในการฝึกงานวิศวกรรมตรงตามข้อก าหนด การวัด
คุณภาพของรายงานความก้าวหน้า การวัดคุณภาพรายงานฉบับสมบูรณ์และการน าเสนอผลการปฎิบัติงานหลังจากท่ี
นักศึกษาเสร็จสิ้นการฝึกงานวิศวกรรมแล้ว 
 

๕.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
ข้อก าหนดส าหรับการท าโครงงานวิศวกรรมโยธา จะต้องท าโครงงานท่ีเกี่ยวข้องกับการวิจัยและการ

ทดลองหรือนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมโยธา โดยโครงงานจะต้องจัดท าตามรูปแบบปริญญานิพนธ์ให้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด 

รายวิชาโครงงานวิศวกรรมโยธา ประกอบด้วยรายวิชา วศยธ ๔๙๑ สัมมนาโครงงาน และรายวิชา วศยธ 
๔๙๓ โครงงานวิศวกรรมโยธา  เป็นงานลักษณะท่ีนักศึกษาจะต้องน าเอาความรู้จากท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติมา
ประยุกต์ใช้เพ่ือใช้ในการด าเนินการออกแบบวิธีด าเนินงานวิจัย  ตั้งแต่การทบทวนวรรณกรรม  การออกแบบวิธีวิจัย  
การวิเคราะห์ผล และการเขียนเล่มปริญญานิพนธ์ตามหลักการเขียนทางวิชาการ  โดยนักศึกษาจะต้องร่วมกันท างาน
เป็นกลุ่มและมีอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานคอยให้ค าปรึกษาและควบคุมคุณภาพการด าเนินงานตามขั้นตอน การ
ด าเนินการจะต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมโยธา  การเก็บข้อมูล  ค านวณผลและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
และต้องน าเอาผลงานท่ีได้มาจัดท าเป็นแบบรูปงเล่มรายงาน หรือช้ินงานนวัตกรรม เป็นต้น และต้องน าเสนอผลงานท่ี
ได้ต่อคณะกรรมการสอบโครงงานวิศวกรรมไม่น้อยกว่า ๓ คนในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๕.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

(๑) วิเคราะห์ปัญหาท่ีแสดงถึงความเข้าใจถึงจุดประสงค์การวิจัย  ระบุถึงข้อจ ากัดท่ีมี  และข้อควรค านึง
ในด้านความปลอดภัย ด้านเศรษฐศาสตร์ จริยธรรมและส่ิงแวดล้อม ประมวลและวิเคราะห์ความรู้
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๙๘ 

 

 

 

ด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาแขนงย่อยของวิศวกรรมโยธาท่ีเกี่ยวข้อง และน ามาจัดท าจุดประสงค์
ในการด าเนินงานวิจัย สามารถวางแผนด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ 

(๒) สามารถจัดท าหลายหลายรูปแบบของเอกสารรายงาน เช่น ผลการทดลอง  ผลการวิเคราะห์  โดยมี
รูปแบบรายงานวิจัยทางวิชาการ  มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้องกับรูปแบบของรายงานท่ีต้องน าเสนอ และ
มีการอ้างอิงท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการและจริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าท่ี  สามารถส่ือสารและ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการน าเสนอผลงานท้ังด้านการพูด
และการเขียนเชิงวิชาการ  และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างมีจริยธรรม 

(๓) สามารถแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาท่ีมีความเหมาะสมภายในกรอบข้อจ ากัดต่างๆ ท่ีมีอย่างมี
เหตุผล 

(๔) แสดงออกถึงการจัดสรรความรับผิดชอบและการแบ่งปันข้อมูลกับเพ่ือนในกลุ่ม 
(๕) แสดงออกถึงการตระหนักถึงคุณค่าของเพ่ือนร่วมงานและบทบาทท่ีต้องรับผิดชอบเพ่ือให้การ

ด าเนินงานของกลุ่มบรรลุเปูาหมาย 
 

 ๕.๒  ชววงเวลา 
ก าหนดให้นักศึกษาท าหัวข้อโครงงาน ในช้ันปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ และ ๒ 

 
      ๕.๓  จ านวนหนววยกิต 

ช้ันปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๑ จ านวน ๑ หน่วยกิต   
 

       ๕.๔   การเตรียมการ  
(๑) เตรียมความพร้อมผู้เรียนในเรื่องการคิดหัวข้อวิจัย  การค้นคว้าข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัยและการ
วิเคราะห์ในรายวิชาสัมมนาโครงงาน  
(๒) มีระบบอาจารย์ ท่ีปรึกษาโครงงานวิศวกรรมคอยให้ค าแนะน าและติดตามความก้าวหน้า  มี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพของผลงาน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(๓) มีห้องปฏิบัติการท่ีมีความพร้อมท้ังครุภัณฑ์ วัสดุ และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเพียงพอส าหรับ
การท าโครงงานวิศวกรรมโยธา 
(๔) มีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นผู้ใช้ผลงานหรือให้ข้อมูลตามความเหมาะสม  
(๕) จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการและอาจารย์ท่ีปรึกษา ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง 
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๙๙ 

 

 

 

       ๕.๕   กระบวนการประเมินผล   
(๑) ประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้  จากการคุณภาพของงาน การน าเสนอ  การ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม รายงานการค านวณโครงงานวิศวกรรมโยธาตามระยะเวลาท่ีก าหนด จนกระท่ัง
เสร็จสิ้นกระบวนการน าเสนอโครงงาน  
(๒)  ประเมินโดยคณะกรรมการสอบโครงงานวิศวกรรมไม่ต่ ากว่า ๓ คน  
 
 
๖.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับโครงงานออกแบบบูรณาการในสาขาวิศวกรรมโยธา 

ข้อก าหนดส าหรับการท าโครงงานออกแบบบูรณาการในสาขาบูวิศวกรรมโยธา จะต้องท าโครงงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการออกแบบท่ีบูรณาการในสาขาวิศวกรรมโยธาได้แก่ การศึกษาข้อมูลพื้นท่ี ข้อก าหนดทางกฎหมายและ
ทางวิศวกรรม  แล้วน ามาค านวณออกแบบและเขียนแบบ โดยโครงงานจะต้องจัดท าตามรูปแบบรายงานการค านวณ
และมีผลลัพธ์เป็นแบบก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

รายวิชาโครงงานออกแบบบูรณาการในสาขาวิศวกรรมโยธา ผุ้เรียนต้องสอบผ่านในรายวิชา วศยธ ๓๑๓ 
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก  วศยธ๓๓๓ วิศวกรรมฐานราก วศยธ ๓๑๕ การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก ซ่ึง
เป็นรายวิชาเฉพาะบังคับ  เป็นงานลักษณะท่ีนักศึกษาจะต้องน าเอาความรู้จากท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัติมาประยุกต์ใช้
เพ่ือใช้ในการด าเนินการออกแบบอาคารโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา  ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นออกแบบฐานราก  
องค์ประกอบอาคารและระบบต่างๆ ภายในอาคาร รวมท้ังวางแผนการด าเนินการก่อสร้าง  โดยนักศึกษาจะต้อง
ร่วมกันท างานเป็นกลุ่มและมีอาจารย์ ท่ีปรึกษาโครงงานคอยให้ค าปรึกษาและควบคุมคุณภาพการด าเนินงานตาม
ขั้นตอน การด าเนินการจะต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานทางวิศวกรรมโยธา  การเก็บข้อมูล  ค านวณผลและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบและต้องน าเอาผลงานท่ีได้มาจัดท าเป็นแบบรูปงานโครงสร้าง รวมท้ังเอกสารประกอบได้แก่รายการ
ค านวณ  เป็นต้น และต้องน าเสนอผลงานท่ีได้ต่อคณะกรรมการสอบโครงงานไม่น้อยกว่า ๓ คนในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๖.๑  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

(๑) วิเคราะห์ปัญหาท่ีแสดงถึงความเข้าใจถึงจุดประสงค์การออกแบบทางวิศวกรรม  ระบุถึงข้อจ ากัดท่ีมี  
และข้อควรค านึงในด้านความปลอดภัย ด้านเศรษฐศาสตร์ จริยธรรมและส่ิงแวดล้อม ประมวลและ
วิเคราะห์ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาแขนงย่อยของวิศวกรรมโยธาท่ีเกี่ยวข้อง และน ามาจัดท า
จุดประสงค์ในการด าเนินงานวิจัย สามารถวางแผนด าเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ 
(๒) สามารถจัดท าหลายหลายรูปแบบของเอกสารรายงาน เช่น รายงานค านวณการออกแบบ  โดยมี
รูปแบบรายงานท่ีเหมาะสม  มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้องกับรูปแบบของรายงานท่ีต้องน าเสนอ และมีการ
อ้างอิงท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการและจริยธรรม รับผิดชอบต่อหน้าท่ี  สามารถส่ือสารและท างานร่วมกัน
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๑๐๐ 

 

 

 

เป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการน าเสนอผลงานท้ังด้านการพูดและการเขียนเชิง
วิชาการ  และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างมีจริยธรรม 
(๓) สามารถแนวทางหรือวิธีการแก้ปัญหาท่ีมีความเหมาะสมภายในกรอบข้อจ ากัดต่างๆ ท่ีมีอย่างมี
เหตุผล 
(๔) แสดงออกถึงการจัดสรรความรับผิดชอบและการแบ่งปันข้อมูลกับเพ่ือนในกลุ่ม 
(๕) แสดงออกถึงการตระหนักถึงคุณค่าของเพ่ือนร่วมงานและบทบาทท่ีต้องรับผิดชอบเพ่ือให้การ
ด าเนินงานของกลุ่มบรรลุเปูาหมาย 

 

 ๖.๒  ชววงเวลา 
ก าหนดให้นักศึกษาท าหัวข้อโครงงาน ในช้ันปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ 

 
      ๖.๓  จ านวนหนววยกิต 

ช้ันปีท่ี ๔ ภาคการศึกษาท่ี ๒ จ านวน ๓ หน่วยกิต   
 
       ๖.๔   การเตรียมการ  

(๑) เตรียมความพร้อมผู้เรียนในเรื่องการออกแบบและปฎิบัติการออกแบบในส่วนประกอบต่างๆ ขององค์
อาคาร ได้แก่ ฐานราก โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก  โครงสร้างไม้และเหล็ก มาในช้ันปีท่ี ๓ และช้ันปีท่ี ๔  
(๒) มีระบบอาจารย์ ท่ีปรึกษาโครงงานวิศวกรรมคอยให้ค าแนะน าและติดตามความก้าวหน้า  มี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพของผลงาน ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(๓) มีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นผู้ใช้ผลงานหรือให้ข้อมูลตามความเหมาะสม  
(๔) จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการและอาจารย์ท่ีปรึกษา ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง 

 
       ๖.๕   กระบวนการประเมินผล   

(๑) ประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว้  จากการคุณภาพของงาน การน าเสนอผลงาน  
การท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม รายงานการค านวณโครงงานวิศวกรรมโยธา ก าหนดเสร็จงานตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด จนกระท่ังเสร็จสิ้นกระบวนการน าเสนอโครงงาน  
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๑๐๑ 

 

 

 

หมวดที่ ๔.     
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

Graduate Attributes: Mahidol University   
T-Shaped: Breadth & Depth รู้แจ้ง รู้จริงท้ัง 
                                       ด้านกว้างและลึก 
Globally Talented              มีทักษะ ประสบการณ์  
                                       สามารถแข่งขันได้ระดับโลก 
Socially Contributing          มีจิตสาธารณะ สามารถท า 
                                       ประโยชน์ให้สังคม 
Entrepreneurially Minded   กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ  
                                      สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ในทางท่ีถูกต้อง 
 
Core Value: Mahidol University  
Mastery                           เป็นผู้ฉลาดรอบรู้ 
Altruism                          ไม่เห็นแก่ตัว ท าประโยชน์แก่ผู้อื่น 
                                     โดยไม่หวังผลตอบแทน 
Harmony                        มีความเป็นเอกภาพ ประสาน 
                                     เป็นหน่ึงเดียว 
Integrity                          มีความซ่ือสัตย์ มั่นคงในคุณธรรม 
Determination                 มีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ มุมานะ 
Originality                       มีความคิดริเริ่ม แปลกใหม่  
                                     ไม่เหมือนใคร 
Leadership                      มีความเป็นผู้น า 
 
มีลักษณะตามวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 

๑. ผู้สอนสอดแทรกแนวคิดและการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยใน
ช้ันเรียนและ/หรือจัดกิจกรรมเข้าร่วม
กิจกรรมท่ีส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรของ
มหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 

๒. จัดการเรียนการสอนในหลากหลาย
รูปแบบเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ตามท่ีก าหนด 
เช่น การจัดการเรียนการสอน 
- บรรยาย  

- ใช้กรณีตัวอย่าง  

- เน้นกระบวนการปฏิบัติ 

- ใช้ปัญหาเป็นหลัก 

- ใช้โครงการเป็นหลัก 

- เน้นกระบวนการวิจัย  

- รับใช้สังคม 

- กระบวนการสร้างเจตคติ ค่านิยม  

- กระบวนการกลุ่ม 

- กระบวนการซักค้าน 

- กระบวนการกลุ่ม 

- เน้นผู้เรียนน าตัวเอง 

- ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
นอกจากน้ีส่งเสริมจัดกิจกรรมนักศึกษา

บูรณาการกับการเรียนการสอนเข้าด้วยกัน 
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๑๐๒ 

 

 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
M – Mastery  เป็นนายของตน  
A – Altruism  มุ่งผลเพ่ือผู้อื่น 
H – Harmony กลมกลืนกับสรรพส่ิง 
I – Integrity  มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
D – Determination แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ 
O – Originality  สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 
L – Leadership  ใฝุใจเป็นผู้น า 
 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
“ใฝุรู้ กล้าคิด สร้างสรรค์งานวิศวกรรม” 
 
คุณลักษณะบัณฑิตในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกรอบ 
Washington Accord ซ่ึงครอบคลุมด้านต่อไปน้ี 

- ความรู้ทางวิศวกรรม 
- การวิเคราะห์ปัญหา  
- การออกแบบและพัฒนาเพ่ือหาผลลัพธ์  
- การตรวจสอบ 
- การใช้เครื่องมือทันสมัย 
- วิศวกรและกลุ่มสังคม  
- ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาท่ียั่งยืนจรรยาบรรณ  
- การท างานเดี่ยวและท างานกลุ่ม  
- การติดต่อส่ือสาร  
- การจัดการโครงการและการลงทุน  
- การเรียนรู้ตลอดชีพ   

 

ร่วมกันวิพากษ์วิจารณ์ปัญหา แนวทางแก้ไข 
ท้ังกิจกรรมท่ีนักศึกษาเป็นผู้กระท าเองและ
กิจกรรมท่ีรับผิดชอบโดยหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานจริง 

 
 

 

๒. ความสัมพันธ์ระหววาง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กับมาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานอุดมศึกษา
แหวงชาติ (แสดงในภาคผนวก ๓) 
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๑๐๓ 

 

 

 

 
๓. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร 
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

PLO1: สามารถก าหนด คิดวิธี 

และแก้ไขปัญหาวิศวกรรมท่ี

ซับซ้อน โดยการประยุกต์

หลักการทางวิศวกรรมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

และสามารถบูรณาการเพื่อการ

แก้ปัญหาทางวิศวกรรมโยธา 

 

ปีท่ี ๑-๒ บรรรยาย  การเล่าเรื่อง 

กรณีศึกษา 

ปีท่ี ๓-๔  การเรียนจากการบรรยาย 

กรณีศึกษา การแก้ไขปัญหา การ

มอบหมายงานและโครงงาน การศึกษาดู

งานนอกสถานท่ี  การเรียนจาก

สถานการณ์จ าลอง การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตัวเอง  

ปีท่ี ๑-๒ การสอบข้อเขียน การทดสอบ

ย่อย  การท าการบ้าน การท ารายงาน  

ปีท่ี ๓-๔ การสอบข้อเขียน การทดสอบ

ย่อย  การท าการบ้าน การท ารายงาน 

การสังเกตการณ์อภิปรายผล  การสอบ

ปากเปล่า  

  

PLO2: สามารถประยุกต์การ

ออกแบบเชิงวิศวกรรมขั้นมูลฐาน 

และ/หรือท่ีเกี่ยวข้องวิศวกรรม

โยธา เพ่ือให้ได้ผลงานท่ีตรงกับ

ความต้องการโดยค านึงถึงด้าน

สาธารณสุข ความปลอดภัย 

สวัสดิการ รวมท้ังปัจจัยทาง

เศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม สังคม 

และวัฒนธรรมท่ัวโลก 

 

ปีท่ี ๑-๒ บรรรยาย  การเล่าเรื่อง 

กรณีศึกษา 

ปีท่ี ๓-๔ การเรียนจากการบรรยาย 

กรณีศึกษา การแก้ไขปัญหา การ

มอบหมายงานและโครงงาน การศึกษาดู

งานนอกสถานท่ี  การเรียนจาก

สถานการณ์จ าลอง การศึกษาค้นคว้าด้วย

ตัวเอง  

ปีท่ี ๑-๒การสอบข้อเขียน การทดสอบ

ย่อย  การท าการบ้าน การท ารายงาน  

ปีท่ี ๓-๔ การสอบข้อเขียน การทดสอบ

ย่อย  การท าการบ้าน การท ารายงาน 

การสังเกตการณ์อภิปรายผล  การสอบ

ปากเปล่า  

  

PLO3: สามารถส่ือสารอย่างมี

ประสิทธิผลต่อผู้ฟังท่ีหลากหลาย 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผล

ตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายหรือ

ตามบทบาทของวิศวกร 

ปีท่ี ๑-๒ บรรรยาย  การเล่าเรื่อง 

กรณีศึกษา 

ปีท่ี ๓ การเรียนจากการบรรยาย การ

น าเสนองาน  การอภิปราย การระดม

ความคิด การมอบหมายงานและโครงงาน 

ปีท่ี ๑-๒ การสอบข้อเขียน การทดสอบ

ย่อย  การท าการบ้าน การท ารายงาน  

ปีท่ี ๓-๔ การสอบข้อเขียน การทดสอบ

ย่อย  การท าการบ้าน การท ารายงาน 

การสังเกตการณ์อภิปรายผล  การสอบ
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๑๐๔ 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร 
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

ปีท่ี ๔ การเรียนจากการบรรยาย การ

น าเสนองาน  การอภิปราย การระดม

ความคิด การมอบหมายงานและโครงงาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง 

ปากเปล่า  

  

PLO4: มีความตระหนักใน

จริยธรรม จรรยาบรรณ มีความ

รับผิดชอบต่อวิชาชีพวิศวกรรม

โยธา ส าหรับสถานการณ์เชิง

วิศวกรรม ท่ีต้องตัดสินใจโดย

ค านึงถึงผลเชิงวิศวกรรมต่อ

บริบททางสังคม ส่ิงแวดล้อมและ

เศรษฐศาสตร์ท่ัวโลก 

ปีท่ี ๑-๒ บรรรยาย  การเล่าเรื่อง 

กรณีศึกษา 

ปีท่ี ๓-๔ บรรรยาย  การเล่าเรื่อง 

กรณีศึกษา การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

การแก้ไขปัญหา การมอบหมายงานและ

โครงงาน การเรียนจากสถานการณ์จ าลอง 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

ปีท่ี ๑-๒ การสอบข้อเขียน การทดสอบ

ย่อย  การท ารายงาน  

ปีท่ี ๓-๔ การสอบข้อเขียน การทดสอบ

ย่อย  การท ารายงาน การสังเกตการณ์

อภิปรายผล  การสอบปากเปล่า  

  

PLO5: สามารถท างานเป็นทีมได้

อย่างมีประสิทธิผล มีภาวะผู้น า  

ส่งเสริมความร่วมมือท่ีดีเพ่ือสร้าง

สภาพแวดล้อมในการท างานให้

เข้าเปูาหมายตามท่ีวางแผนและ

บรรลุวัตถุประสงค์ 

ปีท่ี ๑-๒  บรรรยาย  การเล่าเรื่อง 

กรณีศึกษา  การอภิปราย  การมอบหมาย

งานและโครงการแบบกลุ่ม  

ปีท่ี ๓-๔ บรรรยาย  การเล่าเรื่อง 

กรณีศึกษา  การอภิปราย  การมอบหมาย

งานและโครงการแบบกลุ่ม การเรียนรู้

แบบอิสระ  การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

ปีท่ี ๑-๒ การสอบข้อเขียน การทดสอบ

ย่อย  การท ารายงาน การสังเกตการณ์

น าเสนอ การเข้าเรียนและการมีส่วน

ร่วมในช้ันเรียน  การสังเกตการท างาน

เป็นกลุ่ม 

ปีท่ี ๓-๔ การสอบข้อเขียน การทดสอบ

ย่อย  การท ารายงาน การสังเกตการณ์

น าเสนอ การเข้าเรียนและการมีส่วน

ร่วมในช้ันเรียน  การสังเกตการท างาน

เป็นกลุ่ม 

  

PLO6: สามารถพัฒนาและ

ด าเนินการทดลองเชิงวิศวกรรม

ปีท่ี ๑-๒ บรรรยาย การสาธิต การท าการ

ทดลอง  

ปีท่ี ๑-๒ การสอบข้อเขียน การทดสอบ

ย่อย  การท ารายงาน การสังเกตการณ์
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๑๐๕ 

 

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

ของหลักสูตร 
กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

และ/หรือท่ีเกี่ยวข้องด้าน

วิศวกรรมโยธา ได้อย่างเหมาะสม 

มีการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล

ข้อมูลและการตัดสินเชิง

วิศวกรรมเพื่อการสรุปผล 

ปีท่ี ๓-๔ บรรรยาย การสาธิต การท าการ

ทดลอง การเรียนจากการแก้ไขปัญหา 

การมอบหมายงานและโครงงาน 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

 

ฝึกปฏิบัติ 

ปีท่ี ๓-๔ การสอบข้อเขียน การทดสอบ

ย่อย  การท ารายงาน การสังเกตการณ์

ฝึกปฏิบัติ การสังเกตการณ์อภิปรายผล  

การสอบปากเปล่า  

  

PLO7: สามารถหาความรู้และ

ประยุกต์ความรู้ใหม่ๆ เชิง

วิศวกรรมและ/หรือศาสตร์อื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องตามความต้องการ  

โดยใช้กลยุทธ์การเรียนรู้ท่ี

เหมาะสมเพ่ือการพัฒนา 

ปีท่ี ๑-๒ บรรรยาย การแก้ปัญหา

กรณีศึกษา การระดมความคิด, การเรียนรู้

แบบอิสระ, การมอบหมายงานและ

โครงงาน   

ปีท่ี ๒ บรรรยาย การแก้ปัญหากรณีศึกษา 

การระดมความคิด, การเรียนรู้แบบอิสระ, 

การมอบหมายงานและโครงงาน   

  

ปีท่ี ๑-๒ การสอบข้อเขียน การทดสอบ

ย่อย  การท าการบ้าน การท ารายงาน 

การสังเกตการณ์อภิปรายผล   

ปีท่ี ๓-๔ การสอบข้อเขียน การทดสอบ

ย่อย  การท าการบ้าน การท ารายงาน 

การสังเกตการณ์อภิปรายผล  การสอบ

ปากเปล่า  
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๑๐๖ 

 

 

 

หมวดที่ ๕.     

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญา             
และปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่องการศึกษาระดับปริญญาตรี และท่ีเกี่ยวข้อง  
      ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจจะแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่าง  ๆ  ซ่ึงมีแต้มประจ า ดังน้ี   

สัญลักษณ์ซึ่งมีแต้มประจ า    
                  สัญลักษณ์           แต้มประจ า 
           A    ๔.๐๐ 
           B +   ๓.๕๐ 
           B    ๓.๐๐ 
           C +   ๒.๕๐ 
           C    ๒.๐๐ 
           D +   ๑.๕๐ 
           D    ๑.๐๐ 
           F    ๐.๐๐  
สัญลักษณ์ซึ่งไมวมีแต้มประจ า ผลการศึกษาของแต่ละรายวิชาอาจแสดงได้ด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ ซ่ึงมีความหมาย ดังน้ี  
 สัญลักษณ์   ความหมาย 

       AU   การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
       I    รอการประเมินผล (Incomplete) 
       P    การศึกษายังไม่ส้ินสุด (In Progress) 

                       S      พอใจ (Satisfactory) 
       T                                 การโอนหน่วยกิต (Transfer of Credit) 

                       U    ไม่พอใจ (Unsatisfactory) 
       W    ถอนการศึกษา (Withdrawal) 

                       X    ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)  
           O    โดดเด่น (Outstanding) 
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๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
๒.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไมวส าเร็จการศึกษา 

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ินักศึกษามีความส าคัญต่อการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
และหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของระบบคุณภาพภายใน
คณะ โดยมีระบบและกลไกการทวนสอบเพ่ือยืนยันว่านักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู้ทุกด้าน
ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.๑) เป็นอย่างน้อยโดยด าเนินการท้ังการทวนสอบ
ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ดังมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

๒.๑.๑ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา 
  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาระดับรายวิชา ภาควิชาด าเนินการโดยมอบหมายให้
คณะกรรมการหลักสูตรทวนสอบกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของรายวิชาในหลักสูตรท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเมื่อสิ้นภาคการศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือกรายวิชาท่ีคณะกรรมการหลักสูตรก าหนด  โดย
การสุ่มประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาท้ังหมดท่ีเปิดสอน โดยมีแนวทางการทวนสอบระดับรายวิชา 
ดังต่อไปน้ี  

๒.๑.๑.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
คณะกรรมการหลักสูตร ทวนสอบความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดในรายวิชา (Course Learning 

Outcomes: CLOs) กับวัตถุประสงค์หรือผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) ใน
ประเด็นหลักๆ ดังต่อไปน้ี : 

 การตรวจสอบข้อสอบของรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดหรือไม่  
 การทวนสอบความเหมาะสมของวิธีการ เครื่องมือการประเมิน ท่ีสอดคล้องกับท่ีก าหนดในรายละเอียด

ของรายวิชา  
 การทวนสอบความเหมาะสมของการตรวจให้คะแนนจากสมุดค าตอบของนักศึกษา ท่ีมาของเกรด และ

กระบวนการตัดเกรด แบบฟอร์มการให้คะแนน  
 การตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา (คะแนน/เกรด) กับข้อสอบ  
 การพิจารณาความเหมาะสมของเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา  
 การพิจารณาความเหมาะสมของการมอบหมาย และประเมินรายงาน โครงงานและอื่นๆ ท่ีให้ผู้เรียนท า  
 การตรวจสอบผลการสอบ ผลการประเมินการท าโครงงาน การท าปฏิบัติการ การฝึกงานและ/หรือการ

ส ารวจภาคสนามของนักศึกษา  
 การตรวจสอบแบบฟอร์มการให้คะแนนการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation)  
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๑๐๘ 

 

 

 

 การตรวจสอบการให้คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา  
 การตรวจสอบรายงานและหลักฐานการเข้าเรียนของนักศึกษา  
 การตรวจสอบการประเมินด้วยวิธีอื่นท่ีก าหนดในรายละเอียดวิชา (มคอ.๓ และ ๔)  
 การตรวจสอบการอุทธรณ์การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา (ถ้ามี) 
๒.๑.๑.๒ การทวนสอบการประเมินของนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนของอาจารย์  
คณะกรรมการหลักสูตรทวนสอบผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับประสิทธิผลของ

รายวิชา ได้แก่ : 
 วิธีการสอน 
 การจัดกิจกรรมท้ังใน และนอกห้องเรียน  
 ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน ท่ีมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีได้รับ  
 การทวนสอบข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพื่อการปรับปรุงรายวิชา  
 การสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา  
 การสังเกตพฤติกรรมและการตอบโต้รวมท้ังการสะท้อนคิดของนักศึกษา 
๒.๑.๑.๓ การทวนสอบจากการสัมภาษณ์อาจารย์  
คณะกรรมการหลักสูตรทวนสอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน การรายงานรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 

๒.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
๒.๒.๑ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
การตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ระดับหลักสูตรครอบคลุม ผลการเรียนรู้ทุกด้านตามมาตรฐานสาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ (มคอ.๑) อย่างเป็นระบบ เพ่ือประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ โดยมีการประเมิน
จากหลายแหล่ง รวมถึงการประเมินโดยแหล่งฝึกงาน ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิตใหม่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นการ
พิสูจน์ว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

ภาควิชา ด าเนินการทวนสอบภาพรวมของหลักสูตรตลอดการใช้หลักสูตรเป็นระยะๆ เพ่ือตรวจสอบการ
บริหารและด าเนินการของหลักสูตร ว่าได้ด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Education 
Objectives: PEOs) และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (Program Learning Outcome: PLOs) และรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการรายงานผลการใช้หลักสูตรเมื่อเสร็จส้ินการใช้หลักสูตร และน ามาใช้ปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนและหลักสูตร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารภาควิชา 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล ทบทวน ตรวจสอบผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา  และเมื่อครบเวลาการใช้
หลักสูตรควรมีการทวนสอบหลักสูตรโดยการประเมินและรวบรวมผลจากผู้มีส่วนร่วมในการใช้หลักสูตร ได้แก่ 
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คณะกรรมการหลักสูตร ผู้สอน ผู้เรียน บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอาศัยเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูล 
เช่น แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ การจัดประชุมการประเมินผลหลักสูตร เป็นต้น โดยการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระดับ
หลักสูตรของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีแนวทางและวิธีการดังน้ี 

 การประเมินตนเองโดยนักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ (Senior Exit Survey) เพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ตามท่ี
หลักสูตรก าหนด (PLOs) 

 การส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาท่ีมีต่อ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา (นักศึกษาทุกช้ันปี) 

 การประเมินและติดตามผลบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา เช่น การส ารวจภาวะการได้งานท าของ
บัณฑิต (ภายใน ๑ ปี)  โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นท่ีส าเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การรับฟังเสียงลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีส าคัญ เช่น 
การทวนสอบจากผู้ประกอบการ เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างาน
ในสถานประกอบการน้ันๆ 

 การประเมินคุณภาพหลักสูตร (เมื่อครบวงรอบ) เช่น มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ผู้ประกอบการ 
และศิษย์เก่า มาประเมินหลักสูตร มีการประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตท่ีเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาใน
สถานศึกษาน้ันๆ มีการประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ ในส่วนของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น เป็นต้น 

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร มีการด าเนินการดังน้ี ภาควิชาเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เพ่ือด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา
และระดับหลักสูตร โดยมีหน้าท่ี 

(๑) ก าหนดกระบวนการหรือขั้นตอนของการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา/หลักสูตร เพ่ือ
การตรวจสอบและประเมินความส าเร็จของการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

(๒) ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการทวนสอบระดับรายวิชาประจ าภาคการศึกษาและระดับหลักสูตร
ประจ าปีการศึกษา โดยก าหนดรายละเอียดของกิจกรรมและระยะเวลาท่ีต้องด าเนินการของผู้เกี่ยวข้อง  

(๓) ก าหนดความรับผิดชอบและส่ิงท่ีอาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนต้องเตรียมและแจ้งให้
ทราบเพ่ือการเตรียมพร้อมรับการทวนสอบ ได้แก่คะแนนผลการตรวจผลงาน คะแนนผลการสอบ หรือคะแนนส่วน
อื่นๆ และก าหนดข้อมูล แหล่งข้อมูล และผู้ให้ข้อมูล ท่ีต้องเก็บรวบรวมและแจ้งให้ ผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือการ
เตรียมพร้อม ได้แก่ รายงานผลการจัดการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.๕) รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.๗) ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา และการปฏิบัติงานของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา  
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๑๑๐ 

 

 

 

(๔) ด าเนินการทวนสอบตามกระบวนการหรือขั้นตอนและระยะเวลาท่ีก าหนดไว้  
(๕) จัดท ารายงานสรุปผลการทวนสอบท้ังระดับรายวิชาและระดับหลักสูตรจากภาควิชาเสนอต่อ

คณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา/คณะกรรมการประจ าส่วนงาน  
 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ดังน้ี  

๑. สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
๒. ได้แต้มเฉล่ียสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ 
๓. ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ี

มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนด 
 

ข้อ ๔ การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยวินัยนักศึกษา  

ในกรณีต่างๆ ท่ีนักศึกษาไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใดๆ นักศึกษามีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ โดยท า
เป็นหนังสือและลงลายมือช่ือของตนเองในหนังสือยื่นท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์                    
๐๒-๘๘๙๒๑๓๘ ท้ังน้ี ยื่นอุทธรณ์ได้ส าหรับตนเองเท่าน้ัน  เมื่อได้รับหนังสืออุทธรณ์มหาวิทยาลัยมหิดล จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการอุทธรณ์เพ่ือพิจารณาและวินิจฉัยภายในสามสิบวัน นับจากวันท่ีได้รับหนังสืออุทธรณ์  คณะกรรมการ
ด าเนินการวินิจฉัยและแจ้งค าวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยเร็ว 
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๑๑๑ 

 

 

 

หมวดที่ ๖.  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหมว 

๑.๑  สนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมปฐมนิเทศเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  ระบบท่ีปรึกษาและอื่นๆ  

๑.๒  มอบหมายอาจารย์พ่ีเลี้ยง ให้กับอาจารย์ใหม่เพ่ือให้ค าแนะน าด้านการเรียนการสอนและการให้
ค าปรึกษานักศึกษาที่อยู่ในความดูแลอย่างถูกต้อง 

๑.๓  มอบหมายอาจารย์พ่ีเลี้ยง ให้กับอาจารย์ใหม่เพ่ือให้ค าแนะน าด้านการเรียนการสอนและการให้
ค าปรึกษานักศึกษาที่อยู่ในความดูแลอย่างถูกต้อง 

 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แกวคณาจารย์ 

๒.๑  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

สนับสนุนให้อาจารย์มีการประชุมหารือร่วมกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาด้านการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการเรียนการสอน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีกระบวนการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ดังน้ี  
๑. มหาวิทยาลัยมหิดล / คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์เกี่ยวกับการเรียนการสอน

ท่ัวไป 
๒. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและอบรมสัมมนา เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล 
 

๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

๒.๒.๑ ส่งเสริมให้ให้คณาจารย์ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ท่ีมีผลงานทาง
วิชาการ 

๒.๒.๒ สนับสนุนให้คณาจารย์อบรมหรือประชุมสัมมนาทางด้านวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๒.๓ สนับสนุนให้คณาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
๒.๒.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาความรู้และคุณธรรม 
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๑๑๒ 

 

 

 

หมวดที่ ๗.   การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

๑. การก ากับมาตรฐาน  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศด้านการศึกษา (Criteria for Educational Performance Excellence หรือ EdPEx) และการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET (Accreditation Board for Engineering and 
Technology: ABET) มีนโยบายให้ปรับปรุงกระบวนการจัดท าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีมุ่งเน้น Outcome 
Based Education และการบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐาน 
AUN-QA/ABET โดยมีคณะกรรมการประจ าส่วนงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษาท า
หน้าท่ีก ากับดูแลการบริหารงานของหลักสูตรในภาพรวม การควบคุมดูแลระดับภาควิชาท าหน้าท่ีโดยคณะกรรมการ
ภาควิชา และคณะกรรมการหลักสูตรเป็นผู้ท าหน้าท่ีบริหารหลักสูตร ติดตามประเมินผลการด าเนินการเป็นประจ าทุก
ปีการศึกษา และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการหรือพัฒนาหลักสูตร 

ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 
 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 ๒.  บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร โดยพิจารณาข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ จากอัตราการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา  ๔ ปี และภาวะการมี
งานท า การประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ และการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา นอกจากน้ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดตามความต้องการและความคาดหวังขององค์กรผู้ใช้
บัณฑิต และต้องการของตลาดแรงงาน รวมท้ังสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานประกอบการ ท่ี
รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน/สหกิจศึกษา/ท างาน งานบริหารการศึกษาด าเนินการจัดงาน Jobfair ทุกปีการศึกษา โดยเรียน
เชิญสถานประกอบการและศิษย์เก่าท่ีท างานอยู่ในสถานประกอบการเข้าร่วมงานอย่างต่อเน่ือง               

ส าหรับผลการประเมินและความต้องการและความคาดหวัง ผลการประเมิน Student Outcome และ 
การประเมิน Program Educational Objective จะเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา 
คณะกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการประจ าส่วนงานเพ่ือน าข้อมูลประกอบการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 

ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 
๑) ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด  
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๑๑๓ 

 

 

 

๒) ร้อยละของการได้งานท าของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลา ๑ ปี 
๓) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
๓.  นักศึกษา 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร และการสร้างกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา และผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังน้ี  

๑. กระบวนการรับนักศึกษา ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในการคัดเลือกจากระบบ T-CAS โดยมี
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมและความเหมาะสมของนักศึกษา 
คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของนักศึกษาให้ตรงตามเกณฑ์คุณสมบัติ  
เช่น ผลคะแนนการสอบ (คะแนน O-Net, GAT และ PAT) เพ่ือแสดงความพร้อมด้านปัญญา 
การตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมทางสุขภาพกาย  โดยในทุกปี
การศึกษาจะสรุปผลการรับนักศึกษาเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา เสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เพ่ือปรับปรุงกระบวนการในปีต่อไป 

๒. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับ
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การแนะแนวเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีในการเยี่ยมชมคณะ
ผ่านกิจกรรมการจัดงานเปิดบ้าน (Open House) กิจกรรมค่ายวิชาการของทุกสาขาวิชา มีส่วน
ช่วยจูงใจให้ผู้ท่ีจะมาเป็นนักศึกษาในอนาคตสนใจและอยากเข้าศึกษาเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการให้
นักศึกษา นอกจากน้ี ส าหรับนักศึกษาท่ีผ่านกระบวนการรับนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มี
กระบวนการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโดยการปรับพื้นฐานด้านวิชาการก่อนการเปิดภาค
การศึกษา เพ่ือสร้างความผูกพันกับนักศึกษาและเป็นกลไกท่ีสนับสนุนนักศึกษาด้านการเรียนการ
สอน 

๓. กระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นความส าคัญของ
กระบวนการพัฒนานักศึกษา โดยก าหนดให้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ท่ีสามารถให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ โดยเน้นทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑  และตามเกณฑ์มาตรฐาน ABET เช่น การเปิดโอกาศให้นักศึกษาร่วมเป็น
กรรมการสโมสรนักศึกษา ประธานและสมาชิกชมรมต่าง ๆ  มีการจัดกิจกรรมเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทุกระดับ เช่นกิจกรรมกีฬา กิจกรรมค่ายทางวิชาการ กิจกรรม จิต
อาสา กิจกรรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า กิจกรรมเสริมการเรียนการสอน เช่น การน านักศึกษา
ไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การฝึกงานภาคฤดูร้อน การท างานโครงการจากโจทย์จริงของสถาน
ประกอบการเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาอย่างต่อเน่ืองและครอบคลุมทุกด้าน 
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๔. การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบสนับสนุนและการให้
ค าแนะน านักศึกษา โดยแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นักศึกษาทุกคน  ก าหนดให้นักศึกษาทุกคน
จะต้องเข้าพบอาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อภาคการศึกษา อาจารย์จะแจ้งวันและเวลาท่ี
นักศึกษาจะขอรับค าปรึกษาไว้หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ท่ีเหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาปรึกษาด้านการ
เรียนการสอน และการใช้ชีวิตต่าง ๆ กรณีท่ีมีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอื่น ๆ สามารถขอรับ
ค าปรึกษาจากอาจารย์ท่ีปรึกษาได้อย่างทันท่วงที รวมท้ัง การให้ค าแนะน าด้านการประกอบ
อาชีพในอนาคตให้แก่นักศึกษา 

๕. ระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาท่ีต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่องร้องเรียน ท้ังเรื่องท่ัวไปหรือ
ผลการประเมินสามารถอุทธรณ์ได้ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยการติดต่ออาจารย์ท่ี
ปรึกษา อาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาน้ัน ๆ หรือยื่นใบค าร้องเป็นหนังสือ
เพ่ือเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ 

นอกจากน้ี หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลท่ีแสดงผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อย่างต่อเน่ืองทุกปี
การศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินดังกล่าวปรับปรุง พัฒนา กระบวนการสนับสนุนนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป 

ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 
๑) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก  

คะแนนเต็ม ๕ 
๒) แต้มเฉล่ียรายวิชา ของช้ันปีท่ี ๑ – ๔ ทุกปีการศึกษา  ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ จาก ๔.๐๐ 
๓) ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๔) ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด  

 
๔.  อาจารย ์

๔.๑ ระบบการคัดเลือก-การรบัอาจารย์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการด าเนินการรับสมัครอาจารย์ใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของ

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกล่ันกรองคุณสมบัติและประสบการณ์จากหลักฐานการสมัครจากน้ันคณะกรรมการสอบ
คัดเลือกจะพิจารณาความรู้ ความสามารถ และทักษะจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการและการสอบสัมภาษณ์เป็น
ภาษาอังกฤษ รวมท้ังผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด โดยมี
กระบวนการในการบรรจุ คัดเลือก บุคลากรใหม่สายวิชาการ ด้วยวิธีการคัดเลือกจากนักเรียนทุน หรือการประกาศรับ
สมัครท่ัวไปท่ีระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและด าเนินการคัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์
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และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคล การบรรจุและแต่งตั้ง และการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๕๖ โดยเน้นการทดสอบด้านความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง เช่น ต าแหน่งอาจารย์ จะมีการทดสอบด้าน
การสอน จากคณะกรรมการคัดเลือกท่ีมีองค์ประกอบมาจากคณบดี รองคณบดีฝุายบริหารและทรัพยากรบุคคล 
หัวหน้าภาควิชา และคณาจารย์ในภาควิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

๔.๒ การพัฒนาอาจารย์ท้ังในด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ-วิชาชีพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการตั้งแผนงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

บุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ -วิชาชีพ โดยสามารถเข้าร่วมการประชุม/
สัมมนา/ฝึกอบรม ตามสายอาชีพ หรือหัวข้อท่ีมีความสนใจโดยบุคลากรของคณะสามารถเลือกพัฒนาตนเองในหัวข้อ
อื่นๆ ได้ตามความเหมาะสมของภารกิจ ความสนใจรายบุคล และคณะยังมีการส ารวจและตรวจสอบคุณสมบัติของบุคลากร
ท่ีจะเข้ารับการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ส าหรับหลักสูตรการพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆ เช่น หลักสูตรโครงการ
พัฒนานักบริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง โดยผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้ากลุ่มสาขา/หัวหน้างาน/
หัวหน้าหน่วยงาน เป็นผู้พิจารณาบุคลากรให้เข้ารับการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานให้ตรงกับ
หน้าท่ีรับผิดชอบเพ่ือจะได้น าความรู้ท่ีได้รับจากการประชุมสัมมนามาพัฒนาในงานท่ีรับผิดชอบได้ นอกจากน้ี คณะ
สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานอย่างต่อเน่ืองของบุคลากร โดยเน้นการ
พัฒนาทักษะความสามารถด้านต่างๆ ดังน้ี 

๑.  การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการในด้านการจัดการเรียนการสอน เช่น การจัดท าแผนการสอน 
การสร้างหลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินผลการสอน การใช้ส่ือการสอน การสัมมนาเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
เรียนการสอนด้านการพัฒนาวิชาการ เช่น โครงการพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล “การเรียนรู้สู่การเปล่ียนแปลง 
: ครูศิษย์” อบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินการโครงการ Talent 
Mobility” การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA  และ 
โครงการอบรมแนะน าการใช้ระบบบันทึกภาระงานของบุคลากร (MU work Points) การพัฒนางานวิจัยและด้านการ
ให้ค าปรึกษาและพัฒนานักศึกษา  

๒.  การพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาตนเอง (People Skill/Self Development) เป็นการพัฒนา
เพ่ือให้บุคลากรมีศักยภาพขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ท างานและ
เป็นการสร้างเครือข่ายในสายงานกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกคณะ รวมท้ังท าให้บุคลากรเกิดการท างานอย่าง
มีส่วนร่วม อาทิ  โครงการสัมมนาเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Network & HR Policy)  โครงการพัฒนานัก
สร้างสุของค์กร โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โครงการสุขในกับการท างาน  

๓.  การพัฒนาทักษะด้านการบริหาร /ภาวะผู้น า /วัฒนธรรมองค์กร/ความผูกพันองค์กร เช่น การ
สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล (MU-
EDP)การจัดกิจกรรมท่ีเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของคณะฯ รวมถึงท าให้บุคลากรซ่ึงแต่ละคนมี
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หน้าท่ีความรับผิดชอบแตกต่างกันไป ได้มีโอกาสมาท ากิจกรรมร่วมกัน ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ภายใต้เปูาหมาย
เดียวกันคอื การช่วยกันพัฒนาคณะฯ ให้น่าอยู่ มีบรรยากาศในการท างานท่ีดียิ่งขึ้นการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานัก
บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะด้านการบริหารงานและสร้างประสบการณ์ในการท างาน
ให้กับบุคลากร  

ท้ังน้ี ในปัจจุบัน การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของคณะในทุกด้าน จะต้องสอดคล้องกับ  พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมทักษะการท างาน, Soft Skill, การประชุมศึกษาดูงาน, การ
สร้างความร่วมมือ เป็นต้น  เพ่ือให้คณะน้ันสามารถพัฒนาบุคลากรได้ตรงกับความต้องการของคณะอย่างแท้จริงยิ่งขึ้น 
และบุคลากรสามารถน าความรู้ความสามารถท่ีได้รับ มาพัฒนาการปฏิบัติงานและสนับสนุนพันธกิจ ท่ีมุ่งสร้าง
นวัตกรรม การวิจัยและบริการวิชาการเชิงบูรณาการระดับโลก อีกท้ัง คณะมีการด าเนินงานตามระบบการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนความต้องการของคณะภายใต้แผนกลยุทธ์ เริ่มด าเนินงานโดยงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ มีการทบทวน
แผนทุก ๖ เดือนและน าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการ เสวนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียน ประสบการณ์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง สนับสนุนทุนส าหรับบุคลากร
สายวิชาการท่ีจะไปประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานท้ังภายในและต่างประเทศ และคณะยังให้ทุนสนับสนุนเป็นเงิน
รางวัลส าหรับผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการท าผลงานทางวิชาการ
ส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

๓. การสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ความก้าวหน้าในอาชีพ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยได้จัด

โครงการ เสวนาวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียน ประสบการณ์
ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง สนับสนุนทุนส าหรับบุคลากรสายวิชาการท่ีจะไปประชุมวิชาการเพ่ือเผยแพร่
ผลงานท้ังภายในและต่างประเทศ และคณะยังให้ทุนสนับสนุนเป็นเงินรางวัลส าหรับผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการท าผลงานทางวิชาการส าหรับการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

๔. การสร้างความผูกพันของอาจารย์ต่อสถาบัน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ น ากระบวนการประเมินความผูกพันของบุคลากรแบบออนไลน์เพ่ือส ารวจ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่มเพ่ือน าข้อมูลมาก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างความผูกพันให้
เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม  และความต้องการและความพึงพอใจของบุคลากรมาขับเคล่ือนความผูกพันและ
เสริมสร้างความสุขขององค์กร โดยเริ่มวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตั้งแต่ระดับผู้บริหารมีการอบรมหลักสูตร
โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง(MU#AMP) เพ่ือพัฒนาผู้น าระดับหัวหน้าส่วนงาน โครงการพัฒนาหัวหน้าภาควิชา 
(MU#HDP)  เพ่ือพัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้าภาควิชา และหลักสูตร โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น 
มหาวิทยาลัยมหิดล (MU#SUP) และโครงการพัฒนานักบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (MU#EDP) ซ่ึงแต่ละหลักสูตรมี
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๑๑๗ 

 

 

 

การปลูกฝังในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร  นอกจากน้ีคณะฯยังมีการจัดกิจกรรมท่ีเป็นการเสริมสร้างความผูกพัน เพ่ือให้
บุคลากรมีความรัก ความผูกพัน และปลูกฝังให้บุคลากรทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของคณะฯ ร่วมกัน โดยการจัดให้
บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในคณะฯ เช่น การปลูกต้นไม้รอบอาคาร การทาสีภายใน
อาคารเรียน ซ่ึงนอกจากจะเป็นการปลูกฝังให้บุคลากรรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของคณะฯ แล้ว ยังท าให้บุคลากรซ่ึงแต่ละ
คนมีหน้าท่ีความรับผิดชอบแตกต่างกันไป ได้มีโอกาสมาท ากิจกรรมร่วมกัน ได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน และเกิดความ
ผูกพันต่อองค์กร 

ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 
๑) จัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ครบทุกรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 
๒) อาจารย์ทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาด้านการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education 
๓) อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 
๕.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

คณะวิศวรรมศาสตร์ ให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังซ่ึงสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ กระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรใช้
หลักการ Backward Curriculum design ก าหนดหลักสูตรและบริการ โดยน าความต้องการของมหาวิทยาลัย ได้แก่
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และวิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ นโยบายรัฐบาล ระเบียบ/
ข้อบังคับ/เกณฑ์ ความต้องการและความคาดหวังขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา ผู้ปกครองและลูกค้าอื่นๆ ความพึง
พอใจของศิษย์เก่าและลูกค้ากลุ่มต่างๆ การรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) และการประเมินหลักสูตร 
มาก าหนดหลักสูตรและบริการ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการของ Outcome based Education และเกณฑ์มาตรฐาน 
ABET แสดงความเช่ือมโยงกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง นอกจากน้ี มีกระบวนการทบทวน Program Educational 
Objectives (PEOs) โดยคณะกรรมการ Industrial Advisory Board (IAB) รวมท้ังการประเมินและทบทวนหลักสูตร
อย่างต่อเน่ือง โดย Currently enrolled students, Program faculty, Program alumni, Industrial Advisory 
Board (IAB), Faculty Committee/Dean และ Employers และน าผลการประเมินทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย  

กระบวนการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
และ SIPOC เป็นพ้ืนฐานส าหรับควบคุมคุณภาพและปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือขับเคล่ือนให้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ส่งมอบหลักสูตรและการบริการท่ีดีให้แก่นักศึกษา และเป็นฟันเฟืองขับเคล่ือนให้ประสบความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 
๑) ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๑๑๘ 

 

 

 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนทรัพยากรการเรียนการสอนให้นักศึกษา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องชมรมและจัดกิจกรรมต่างๆ และสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถสืบค้นผ่านช่องทาง เว็บไซด์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เว็บไซด์งานบริหารการศึกษา facebook งานบริหารการศึกษา นอกจากน้ี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ยังสนับสนุนการสืบค้นสารสนเทศ ท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  
ดังน้ี 

(๑) ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์  
(๒) เครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไร้
สาย  การจัดบริการร้านอาหาร ระบบสาธารณูปโภค และอื่นๆ  

 (๓) หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล  มีหนังสือ/ต าราด้านวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 
๒๑,๘๗๑ เล่ม และรายการเอกสารสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ E-Book จ านวน 
๓๘,๙๓๕ เล่ม E-Journals จ านวน ๓,๒๔๘ เล่ม Conference Publications จ านวน ๒๘,๔๐๔ 
ฉบับ  Reference Work Entry จ านวน ๙,๖๑๘ ฉบับ Conference Proceedings จ านวน ๑,๘๐๖ 
ฉบับ  Reference Work  จ านวน ๔๐ ฉบับ  และ Protocol จ านวน ๓๖ ฉบับ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่อ
อินเตอร์เน็ตระบบไร้สายงานทะเบียนนักศึกษาการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีงานบริหารการศึกษา การจัดบริการ
ร้านอาหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ระบบสาธารณูปโภคของคณะวิศวกรรมศาสตร์สภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัยด้านการให้ค าปรึกษา ด้านปัจจัยสนับสนุนท่ีมาจากอุปกรณ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยเมื่อได้รับข้อ
ร้องเรียนจะด าเนินการเสนอต่องานอาคารและสถานท่ีเพ่ือพิจารณาปรับปรุง กรณีต้องการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน จะ
ด าเนินการปรับปรุงแผนการจัดซ้ือเพ่ิมเติม หากไม่เร่งด่วนจะน าไปบรรจุในแผนการจัดซ้ือของปีถัดไป   

ตัวช้ีวัด/ตัวบ่งช้ี 
๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากร ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
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๑๑๙ 

 

 

 

๗.   ตัวบวงชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
    ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จ านวน ๑๒ ตัวบ่งช้ี  

ตัวบวงชี้ผลการด าเนินงาน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑.   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี

ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

๒. มี ร ายละ เอี ยดของห ลัก สูตร  ต ามแบบ มคอ . ๒                       
ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

X X X X X 

๓.   มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๔.   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ.๖ ภายใน๓๐ วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๕.   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

๖.   มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อย
ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

๗.   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

๘.   อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค า แนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

๙.   อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

X X X X X 
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๑๒๐ 

 

 

 

ตัวบวงชี้ผลการด าเนินงาน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๑๐.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

X X X X X 

๑๑.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนน ๕ 

   X X 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉล่ียไม่น้อยกว่า๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

 
ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินการเพิ่มเติมตาม หมวด ๗ ข้อ ๑ – ข้อ ๖ ดังน้ี 

ตัวบวงชี้ผลการด าเนินงาน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๒. บัณฑิต      

๑) ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด  

   X X 

๒) ร้อยละของการได้งานท าของบัณฑิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ภายในระยะเวลา ๑ ปี 

   X X 

๓) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

   X X 

๓. นักศึกษา      
๑) ผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

ของนักศึกษาช้ันปีท่ี ๔ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕.๐๐ 

   X X 

๒) แต้มเฉล่ียรายวิชา ของช้ันปีท่ี ๑ – ๔ ทุกปีการศึกษา  
ไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ จาก ๔.๐๐ 

   X X 

๓) ผลการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

   X X 

๔) ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด  

   X X 
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๑๒๑ 

 

 

 

ตัวบวงชี้ผลการด าเนินงาน ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๔. อาจารย ์      

๑) จัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา ครบทุกรายวิชาท่ีรับผิดชอบ 

   X X 

๒) อาจารย์ทุกคนได้รับการอบรมพัฒนาด้านการเรียน
การสอนแบบ Outcome Based Education 

   X X 

๓) อาจารย์ได้รับการพัฒนาทางวิชาการหรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง 

   X X 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      
๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรต่อส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู้ 
   X X 
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๑๒๒ 

 

 

 

หมวดที่ ๘.   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 
๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการท่ีใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนจะพิจารณาจากตัวผู้เรียนเป็น

ส าคัญ โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนตามแผนการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านโดยจะมีการประเมินผู้เรียน
ท้ังก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน การประเมินผู้เรียนก่อนเรียนเพ่ือวิเคราะห์ความรู้และทักษะพ้ืนฐานของเรื่องท่ี
ต้องเรียน  

การประเมินผู้เรียนระหว่างเรียนเพ่ือตรวจสอบว่าผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ผลการเรียนรู้ท่ีได้วางแผน
หรือไม่ โดยผู้สอนอาจประเมินกลยุทธ์การสอนท่ีมีท้ังการบรรยายถึงเน้ือหาหลักของแต่ละวิชา เพ่ือตรวจสอบว่านักศึกษา
สามารถสรุปการได้มาซ่ึงทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่างๆ ในเชิงวิเคราะห์ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน กระตุ้นให้เกิด
ความคิดตามหลักของเหตุและผล และช้ีให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับส่ิงต่างๆ ในธรรมชาติ เพ่ือให้ง่ายในการเข้าใจ
ในการน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกท้ังประเมินผู้เรียนท่ีได้ท าการทดลองปฏิบัติการจริงและใช้เครื่องมือด้วยตนเอง
เพ่ือตรวจสอบความช านาญในสาขาวิชาท่ีเรียนในกระบวนการเรียนการสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถในการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง ท้ังในและนอกห้องเรียน ดังน้ันการประเมินจะตรวจสอบผลท่ีได้รับจากการมอบหมายงานท่ีให้ผู้เรียนมี
การฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาด้วยตนเอง มีการพัฒนาค้นหาความรู้แล้วมาเสนอเพ่ือสร้างทักษะใน
การอภิปรายน าเสนอ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน  นอกจากน้ีการประเมินกลยุทธ์การสอนท่ีเน้นสอดแทรกกรณี
ตัวอย่าง เน้ือหา และกิจกรรมท่ีส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม จะท าโดยการสังเกตพฤติกรรม ส่วนทักษะในการน าเสนอ
และอภิปรายโดยใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารกับผู้อื่น ทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่นและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพซ่ึงอาจท าการประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม การประเมิน
จากการปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง เป็นต้น  

ส่วนการประเมินผู้เรียนหลังเรียนเพ่ือสรุปผลการเรียนและตรวจสอบความส าเร็จของผู้เรียน หลังจากท่ีผู้เรียน
ได้เรียนจบในเรื่องดังกล่าวแล้ว หรือประเมินจากผลการสอบกลางภาคหรือปลายภาค โดยเลือกใช้วิธีการประเมินท่ี
เหมาะสม หากวิธีการท่ีใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีการ
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์การสอนในโอกาสต่อไป 

โดยหลักสูตรฯ จะท าการทวนสอบว่าได้รับผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ เพ่ือน ามาปรับปรุง
ลักษณะการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกับท่ีต้องการและระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสาร
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  การประเมินผลของแต่ละ
รายวิชาเป็นความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน  ส่วนการประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  นอกจากน้ีการวัดและประเมินผลนักศึกษาให้เป็นไปตามประกาศดังต่อไปน้ี 
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๑๒๓ 

 

 

 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๓ ว่าด้วย
เกณฑ์การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา 

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ว่าด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต 

 ประกาศ/ข้อบังคับ/ระเบียบ ของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

   
      ๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนพิจารณาจากทักษะการสอน  การตรงต่อ
เวลา  การชี้แจงเปูาหมายวัตถุประสงค์รายวิชาและการใช้ส่ือการสอนในรายวิชารวมถึงการประเมินของนักศึกษาต่อ
รายวิชาและต่ออาจารย์ผู้สอน และการทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 

 
๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
       การประเมินหลักสูตรในภาพรวม หลักสูตรฯ จะกระท าการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วยการประเมินการ
เรียนการสอนโดยนักศึกษา การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และอื่นๆ เพ่ือ
ส ารวจประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนกระบวนจัดการเรียนการสอนในภาพรวม 
 
๓.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

หลักสูตรจะจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาซ่ึงรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการ
เรียนในรายวิชาต่าง ๆ  ตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม) รวมท้ังวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินการและจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจ าปีการศึกษาเม่ือส้ินปีการศึกษาตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตร) เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน  กลยุทธ์การประเมินผลและ
การด าเนินงาน 
 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
หลักสูตรฯ จะทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรทุก ๕ ปี เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย

อยู่เสมอและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 


