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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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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 
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