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หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 

1.   รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัสหลักสูตร:  2550181110098   

ภาษาไทย:   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Engineering Program in Civil Engineering 

 
2.ชื่อปรญิญา 

ภาษาไทย:   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Civil Engineering) 
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย):  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) 
อักษรย่อปริญญา (ภาษาอังกฤษ):  B.Eng. (Civil Engineering) 

 
3.  วิชาเอก 

วิศวกรรมโยธา 
 
4.  จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

144 หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
       5.1 รูปแบบ 
                       หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)           หลักสูตรปรญิญาตรี 4 ปี 

            หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี                 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี      
            อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

   
  5.2 ประเภทของหลักสูตร 
   หลักสูตรปรญิญาตรีทางวิชาชีพ 
 

5.3 ภาษาที่ใช ้
                  
          หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) 
                     หลักสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 

  5.4 การรับผู้เข้าศึกษา 
                  
          รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
   รับเฉพาะนักศึกษาต่างประเทศ 
                     รับทั้งนักศกึษาไทยที่และนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษและภาษาสากลได้เป็นอย่างดี 

 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
มีความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยภาครัฐบาล ได้แก่ การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็น

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ร่วมมือกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในโครงการสหกิจศึกษา
และส่งนักศึกษาที่จบปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อปริญญาโทภายใต้ความร่วมมือความร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (Asian Instutute of Technology  - AIT) 
 
  5.6 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 

                   
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา (ทวิปริญญา) 
                     ปริญญาร่วมกับสถาบัน 
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6.  สถานภาพของหลักสูตร  และการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
  - เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
โยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยเริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
  - คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา  สาขาวิชา.วิศวกรรมโยธา พิจารณา
กลั่นกรองในการประชุม เมื่อวันที่     เดือน    พ.ศ. 2562 
  - คณะกรรมการวิชาการ  พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่     เมื่อวันที่    เดือน  
พ.ศ. 2562 
  - สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลกัสูตรในการประชุมครั้งที่ ........  เมื่อวันที่  เมื่อวันที่  ... เดือน .......... 
พ.ศ. .......... 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน  

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 ในปี พ.ศ. 2564  
 
8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา 

  8.1 สายงานวิศวกรโยธา รับออกแบบ รับควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยตนเอง 
       8.2  สามารถประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างในบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการโยธา บริษัทออกแบบก่อสร้าง 
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง 
       8.3  สายวิชาการ เป็นลักษณะของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจัยหรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษาสาขา
วิศวกรรมโยธา  

 8.4 สายงานขาย เป็นพนักงานให้คําแนะนําให้กับผู้ใช้เกี่ยวกับวัสดุ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงาน 
ด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้าง  
       8.5  ประกอบอาชีพเป็นวิศวกรโยธาในองค์การอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากการก่อสร้าง ที่ต้องการ
วิศวกรโยธาเป็นส่วนประกอบของธุรกิจ เช่น ธนาคาร โรงงาน ฝ่ายอาคารสถานที่ ฯลฯ       
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9.  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหน่ง และคุณวฒุิการศึกษาของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร/ อาจารยป์ระจําหลักสตูร@ 
ลําดับ ตําแหน่ง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ 
(เรียงจาก
สูงสุดไป
ต่ําสุด) 

สาขา/สถาบัน/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)  ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํารา,
งานวิจัย, บทความวิชาการ 

(เรียงตามหลักบรรณานุกรม) 
หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

1 ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ 
 

3100904353692 D.Eng 
M.Eng. 
MBA 
วศ.บ. 

(CM)/AIT/2548 
(CM)/AIT/2543 

(การตลาด)/ม.รามคําแหง/2555 
(โยธา)/ ม.เกษตร/2538 

12 12 ดูรายละเอียดเอกสารแนบ 

2 ผศ.ดร. ฤทธี  หงษ์สาคร 
 

3101500284436 D. Eng 
 

M. Eng 
 

วศบ. 
 

Transport Eng/ Asian Institute 
of Technology/2547 

Civil .Eng(Transport Eng.)/ U. 
of Texas at Arlington/2539 
วิศวกรรมโยธา/จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย/2536 

3 3 ดูรายละเอียดเอกสารแนบ 

3 ผศ.ดร. ไตรทศ  ขําสุวรรณ 
 

3102001119503 M.Sc. 
 

วศ.บ 

(CE.)/U.of Colorado 
U.S.A./2538 

(โยธา)/ ราชมงคล วิทยาเขต
เทเวศร์/2535 

15 15 ดูรายละเอียดเอกสารแนบ 

4 ผศ. ภาคภูมิ  มงคลสงัข์ 
 

3101600791429 วศ.ม. 
วศ.บ. 

(โครงสร้าง) /ม.ธรรมศาสตร์ 2543 
(โยธา) เกียรตินิยม/ม.สยาม/2541 

15 15 ดูรายละเอียดเอกสารแนบ 

5 ผศ.ดร. พีรวัฒน์  ปลาเงิน 
 

3540500111898 วศ.ม. 
 

วศ.บ. 

(แหล่งน้าํ)/ ม.เกษตรศาสตร์/2545 
(โยธา)/ม.สยาม/2541 

15 15 ดูรายละเอียดเอกสารแนบ 

 @
 ระบุอาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยมีคุณวุฒิและจํานวนสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรียงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545   

 * หากมีรายละเอียดมากอาจจะเสนอเป็นเอกสารแนบเพิ่มเติมได้
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10.  สถานที่จดัการเรียนการสอน 
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 9 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160  
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปน็ต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
       11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ในช่วงปี 2555-
2560 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นหลังวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศ ประกอบกับการรวมตัว
ของกลุ่ม AEC ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นในช่วงเวลาการออกแบบหลักสูตรวิศวกรรมโยธานี้เป็นเวลาที่
อุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทยอยู่ในช่วงขยายตัวโดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงและเขตอุตสาหกรรม  
        11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
 จากประเด็นการรวมตัวของกลุ่ม AEC ในอนาคตอันใกล้ มีผลต่อสังคมและวัฒนธรรมในการทํางานสาย
วิศวกรโยธาในประเทศไทย กล่าวคือ วิศวกรโยธาของไทยควรจะมีความเป็นสากลมากขึ้น รวมทั้งความรู้ใน
เรื่องภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน 
 
12.  ผลกระทบจาก  ข้อ 11.1  และ ข้อ 11.2 ต่อการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพนัธกิจ
ของสถาบัน 
       12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

จากข้อ 11.1 ในด้านปริมาณจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีความต้องการวิศวกรโยธาเพื่อรองรับ
สถานการณ์การขยายตัว ในด้านคุณภาพบัณฑิต ความรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างสมัยใหม่และ
ความสามารถในเชิงปฏิบัติเป็นประเด็นสําคัญ ดังนั้นหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยามได้นํา
ประเด็นนี้มาพัฒนาหลักสูตรด้วยโดยได้บรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาที่ ช่วยให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ในการปฏิบัติ และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างที่ใช้อยู่ในการก่อสร้างจริงในปัจจุบัน 
อาทิเช่นการก่อสร้างด้วยระบบสําเร็จรูป เป็นต้น 

และจากข้อ 11.2 หลักสูตรใหม่ของวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยามได้เพิ่มรายวิชา
ภาษาต่างประเทศภาษาที่สองเพื่อรองรับประเด็นดังกล่าว  

 
       12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบนั 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยสยามคือ “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาโดยเน้น
นวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพื่อพัฒนาคนให้มีความรู้  มีทัศนคติและ
สมรรถนะในการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกแห่งการทํางานในบริบทของโลกาภิ
วัตน์  มีคุณธรรมจริยธรรม   มีความเข้าใจและยอมรับ  สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบในบริบทของความ
หลากหลายของวัฒนธรรม       มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในการดําเนินการดังกล่าว  มหาวิทยาลัย
จะส่งเสริมการวิจัย  การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ  โดยประสานความ
ร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด” 
จะเห็นได้ว่าความเกี่ยวข้องของหลักสูตรวิศวกรรมโยธาที่เป็นผลจากข้อ 11  สอดคล้องกับพันธกิจ ของ
มหาวิทยาลัยในด้าน เน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความร่วมมือกับองค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพื่อพัฒนาคนให้มี
ความรู้  มีทัศนคติและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกแห่งการ
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ทํางานในบริบทของโลกาภิวัตน์ความเข้าใจและยอมรับ  สามารถพัฒนางานที่รับผิดชอบในบริบทของความ
หลากหลายของวัฒนธรรม และการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จะ
เห็นได้จากหัวข้อ 12.1  การพัฒนาหลักสูตร คือหลักสูตรวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยามได้นําพันธกิจมา
พัฒนาหลักสูตรด้วยโดยได้บรรจุรายวิชาสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาที่ช่วยให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติ และมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการก่อสร้างที่ใช้อยู่ในการก่อสร้างจริงในปัจจุบัน อาทิเช่นการก่อสร้าง
ด้วยระบบสําเร็จรูป เป็นต้นและหลักสูตรใหม่ของวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยามได้เพิ่มรายวิชา
ภาษาต่างประเทศภาษาที่สองอีกด้วย 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
       13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาและ
การสื่อการ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา เปิดสอนโดยคณะ
วิชาที่เกี่ยวข้องเช่นคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เป็นต้น รายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะทางวิศวกรรมศาสตร์ มีบางรายวิชาเปิดสอนโดย ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลคือวิชาเขียนแบบ
วิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คือวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานวิศวกรรม เป็นต้น 
 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
นักศึกษาจากภาควิชาอื่นหรือหลักสูตรอื่น สามารถมาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของภาควิชา

วิศวกรรมโยธาได้ในรูปแบบวิชาเลือกเสรี 
 

        13.3  การบรหิารจัดการ 
ในส่วนของการบริการจัดการรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น การจัดตารางสอน

ประสานงานโดยสํานักทะเบียนและวัดผลส่วนกลางของมหาวิทยาลัย โดยจะทําการจัดกลุ่ม เปิดการเรียน
การสอนให้เพียงพอต่อจํานวนนักศึกษาที่จะต้องเรียนในรายวิชาที่ต้องมีนักศึกษาหลายคณะมาเรียน ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์เพื่อการจัดการลงทะเบียน 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.  ปรัชญา  ความสาํคญั  และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

  1.1  ปรัชญา/ความสาํคญั 
 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศและความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรมโยธา 
ผ่านการรับรองตามมาตรฐานของสภาวิศวกร เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมและตลาดงานปัจจุบัน 

 ให้นักศึกษาได้ศึกษาทั้งในห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการของภาควิชา ฯ และส่งนักศึกษาเข้า
เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ ทําให้มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ 
พร้อมสําหรับการทํางาน  วิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/ วิชาชีพ รวมทั้ง
เป็นวิศวกรที่ทํางานได้ในสถานการณ์ที่ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลง 

 
  1.2  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มี
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีความสามารถในการวางแผน การวิเคราะห์ การคํานวณออกแบบ และการก่อสร้างอาคาร  
สะพาน ฐานราก  เขื่อน  อาคารชลประทาน  และกิจกรรมด้านการขนส่ง ภายใต้มาตรฐานที่ร่างโดยสภา
วิศวกร 

2. มีความรู้ความสามารถนอกเหนือจากวิชาการทางวิชาชีพวิศวกรรมโยธาโดยเฉพาะแล้วยัง
กําหนดให้มีวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน  และคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  และเสริมด้วยวิชาภาษาอังกฤษ  
มนุษยวิทยา  และสังคมศาสตร์  เพื่อให้บัณฑิตมีทัศนคติที่กว้างขวาง และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
วิชาชีพในสังคมปัจจุบัน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้(ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการประเมินในหมวด 7 ) 

- ปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
โยธา ให้มีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่าที่ 
สกอ. กําหนด 

- พัฒนาหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
- ติดตามการประเมิน
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ 

- เอกสารการรับรองหลักสูตร 
- รายงานการปรับปรุงหลักสูตร 

- ปรับปรุงหลักสตูรให้ 
สอดคล้องกับให้มีมาตรฐาน
ตามท่ีสภาวิศวกรกําหนด 

- ติดตามประกาศเกี่ยวกับ
ข้อกําหนดหลักสูตร
วิศวกรรมของสภาวิศวกร 

- เอกสารการรับรองหลักสูตรจาก
สภาวิศวกร 
- รายงานการปรับปรุงหลักสตูร
จากสภาวิศวกร 

- ปรับปรุงหลักสตูรให้สามารรถ
พัฒนานักศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากการ
ปฏิบัติงานจริง 

- ส่งนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการสหกิจกับสถาน
ประกอบการทางวิศวกรรม
โยธา 

-  จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการสหกิจกับสถาน
ประกอบการทางวิศวกรรมโยธา 

- ปรับปรุงหลักสตูรให้สามารถ
พัฒนานักศึกษาให้ทันต่อ
เทคโนโลยีการก่อสร้างสมัยใหม่
และ AEC 

- ปรับคําอธิบายบางรายวิชา
ให้เพิ่มเทคโนโลยีก่อสร้าง
สมัยใหม ่
-เพิ่มรายวิชา
ภาษาต่างประเทศภาษาที่
สอง 

- หลักสูตรใหมที่มีการพัฒนาตาม
กลยุทธ์ 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ    
 มหาวิทยาลัยสยามจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษาในหนึ่งปีออกเป็นสองภาค

การศึกษาปกติ แต่ละภาคจะมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และหากเหน็สมควรมหาวทิยาลัย
อาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนก็ได้    

 การกําหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชา ให้กําหนดเป็นหน่วยกิตโดยมีเกณฑ์ต่อไปนี้ 
 -  การศึกษาภาคทฤษฏี  การบรรยาย  สัมมนา  หรือการเรียนการสอนลักษณะอื่นที่เทียบเท่า  ให้

คิด 1 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไมน่้อยกว่า 15 ช่ัวโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 -  การศึกษาภาคปฏิบัติ  การทดลอง  การฝึก  หรือการศึกษาที่เทียบเท่าให้คิด 2 ถึง 3 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์  หรือต้ังแต่ 30 ถึง  45  ช่ัวโมง  ต่อหนึ่งภาคการศึกษาปกติเท่ากัน 1 หน่วยกิต 
  
 
 
 



9 
 

มหาวิทยาลยัสยาม�
วิศวกรรมโยธา�
�

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การศึกษาฤดูร้อน  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 สปัดาห์สําหรับวิชานอกภาควิชา และ มี

ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์สําหรับวิชาของภาควิชา และต้องมีช่ัวโมงเรียนของแต่ละ
รายวิชารวมกันทั้งหมดเทียบเท่ากับช่ัวโมงของการศึกษาในภาคการศึกษาปกติ 

 
1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวภิาค 

    ไม่ม ี
 
2.  การดําเนนิการหลักสูตร 

2.1  วัน-เวลาในการดาํเนนิการเรียนการสอน  
วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 8.30 – 18.30 น. 
ภาคการศึกษาที่ 1   ต้ังแต่เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2   ต้ังแต่เดือนมหราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน   ต้ังแต่เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 

 
2.2  คุณสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 

 2.2.1 คุณสมบัติทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสยาม ว่าด้วยการศึกษาไม่สูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 

2.2.2 รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.3. รับผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาด้านช่างอุตสาหกรรมตามที่
คณะกรรมการประจําโปรแกรมวิชาเห็นว่ามีคุณสมบัติเข้าศึกษาต่อได้ จากสถาบันการศึกษาที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะหรือสาขาที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 เนื่องจากการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพมาเป็นการเรียน

ในระดับอุดมศึกษา มีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม ทําให้นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรยังไม่มีความ
รับผิดชอบต่อการศึกษามากนัก 

 
2.4  กลยุทธ์ในการดําเนนิการเพื่อแก้ไขปญัหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1. จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนําการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย ฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและการทํากิจกรรม 

2. มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทําหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือนให้
คําปรึกษาแนะนําและการติดตามการเรียนของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์ผู้สอน เพื่อ
สามารถให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อขอคําปรึกษาและแนะนําได้ 
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี 
 

จํานวนนักศึกษา 
ที่คาดว่าจะรับ 

ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีที่ 1 60 60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 2  60 60 60 60 
ช้ันปีที่ 3   60 60 60 
ช้ันปีที่ 4    60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา    ๖๐ 60 

 
2.6  งบประมาณตามแผน 

 หน่วย : บาท 
 
ประมาณการรายรับ 

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

บํารุงการศึกษา 648,000 1,296,000 1,944,000 2,592,000 2,592,000 

ค่าหน่วยกิต 4,644,000 9,072,000 15,012,000 15,552,000 15,552,000 

รวมรายรับ 5,292,000 10,368,000 16,956,000 17,928,000 17,928,000 

      

      

 
ประมาณการรายจ่าย 

ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

งบเงินเดือน 1,000,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 

งบพัฒนาอาจารย์ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

งบค่าการศึกษาภาคปฏิบัติ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

งบพัฒนานักศึกษา 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

งบบริการวิชาการและจัดทํา
วารสาร 

1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

งบพัฒนาการเรียนการสอน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

งบพัฒนางานบรหิารและ
ระบบคุณภาพ 

500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 

งบทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 2,000,000 

รวมรายจ่าย 7,500,000 7,500,000 10,000,000 11,500,000 13,000,000 
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2.7  ระบบการศึกษา 
  แบบช้ันเรียน 
  แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่หลัก 
  แบบทางไกลผา่นอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 

 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยเป็นไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยสยามว่าด้วยการเทียบโอนความรู้และการให้โอนหน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและเพื่อ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ  พ.ศ. 2552  และประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่อง
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ. 2545 

นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอื่นมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลกัสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสตูรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยสยาม
ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาและการสาํเร็จการศึกษาชั้นปรญิญาตรี และได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

 
3.  หลักสูตรและอาจารยผ์ู้สอน 

3.1  หลักสูตร 
3.1.1  จํานวนหน่วยกิตรวม    144     หน่วยกิต 
3.1.2  โครงสรา้งหลักสูตร 

จํานวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร      144      หน่วยกิต 
 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                     33          หน่วยกิต 
ประกอบด้วย 
  1.1 ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กําหนดจํานวน 18 หน่วยกิตดังนี้ 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์     3     หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร        9     หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์       3     หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสุนทรยีศาสตร์และพลศึกษา       3     หน่วยกิต 

1.2 เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆได้อีกไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ      105     หน่วยกิต 
          2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           21    หน่วยกิต 
          2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์        28    หน่วยกิต 
          2.3 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขาวิศวกรรมโยธา        32  หน่วยกิต 
          2.4 กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขาวิศวกรรมโยธา        24      หน่วยกิต 
 
(3)  หมวดวิชาเลือกเสรี                     6     หน่วยกิต 
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3.2   รายวิชา   

      3.1.2  รายวิชา  

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี ้  3 หน่วยกิต 

   *101-101     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
   (Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร ใหเ้รียนรายวิชาต่อไปนี ้   9 หน่วยกิต 

   *101-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(2-2-5) 
(Thai Language for Communication)  

  **@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน     3(2-2-5) 
(English for Remediation) 
(@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S)  
จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้)  

 **101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน                    3(2-2-5) 
                               (Daily Life English)  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ                3(2-2-5) 
                     (English for Academic Study)  

3. กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนรายวชิาต่อไปนี ้  3 หน่วยกิต 

 **101-301    ทักษะดิจิทัลสาํหรับศตวรรษที่ 21              3(2-2-5) 
    (Digital Literacy for 21ST Century)    

4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสนุทรยีศาสตร ์ให้เรยีนรายวชิาต่อไปนี ้ 3 หน่วยกิต 

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย    3(2-2-5) 
                     (Life, Well-Being and Sports)              
 

และใหเ้ลือกเรยีนรายวชิาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต ดังนี ้

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
**101-102   ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก    3(3-0-6) 
    (Civic Literacy in Thai and Global Context)    
**101-103   การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา    3(2-2-5) 
    (Designing Your Self and Personality for Leadership)   
**101-104   การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              3(3-0-6) 

(Smart Money Management) 
**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรูผ้่านกิจกรรม                3(2-2-5) 

(Community Explorer and Service Learning) 
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  **101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว              3(3-0-6) 
   (Politics and Law in Everyday Life) 

101-107   ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต    3(3-0-6) 
(Philosophy, Religions and Life Style)   

101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

 *101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ    3(3-0-6) 
  (Human Relations and Personality Development) 
*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6) 

(Psychology in Daily Life) 
*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม ่      3(3-0-6) 

(ASEAN in the Modern World)   
*101-112 อารยธรรมศึกษา       3(3-0-6) 

(Civilization Studies) 
*101-113   ทักษะการศึกษา       3(2-2-5) 

(Study Skills)      
101-114  จิตวิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 

 (General Psychology) 
 101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น   3(3-0-6) 
   (Introduction to Sociology) 
 101-116  หลักเศรษฐศาสตร์                      3(3-0-6) 
   (Principle of Economics)    

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 *101-202  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ      3(2-2-5) 
  (Thai Language for Presentation) 

**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ             3(2-2-5) 
                (English for Professional Presentation) 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน    3(2-2-5) 
                      (English for Proficiency Test) 
**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน    3(2-2-5) 
                      (Computer Coding for Everyone) 

 101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)      3(2-2-5) 
101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)      3(2-2-5) 

 101-211  ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)     3(2-2-5) 
 101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)     3(2-2-5) 
 101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)     3(2-2-5) 

 101-214 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)     3(2-2-5) 
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3.  กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

   **101-302  วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ      3(2-2-5) 
(Data Science and Visualization)              

 **101-303   เทคโนโลยีสีเขยีวเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน    3(3-0-6)
              (Green Technology for Sustainable Development) 
    **101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม่    3(3-0-6) 

(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)   
**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน      3(2-2-5) 

(Internet of Thing for Everyone)  
**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความย่ังยืน        3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
*101-307   เทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5) 

(Information Technology)       
*101-308   คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน   3(2-2-5) 

   (Computer for Studies and Work) 
 *101-309   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
   (Life and Environment) 

*101-310   อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี      3(3-0-6)  
(Healthy Diet) 

*101-311   เคมใีนชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)  
(Chemistry in Daily Life) 

*101-312   คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน     3(3-0-6) 
(Mathematics in Daily Life)  

*101-313   สถิติในชีวิตประจําวัน      3(3-0-6)               
 (Statistics in Daily life) 

101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม      3(3-0-6)  
(Mathematics in Civilization)   

*101-315  สถิติและความน่าจะเป็น         3(3-0-6)   
   (Statistics and Probability)           
  

4.  กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

 **101-402   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต     3(3-0-6) 
     (Art and Music Appreciation)        

**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม                3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam)  

 **101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน               3(2-2-5) 
   (Designing Your Dream) 
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**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต              3(2-2-5)  
  (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์          3(2-2-5) 
  (Creative Photography) 

 
3.1.3 ความหมายรหัสวิชามีดังนี้ 
 รหัส 101-1xx หมายถึง กลุ่มวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 รหัส 101-2xx หมายถึง กลุ่มวิชา ภาษาและการสื่อสาร 
 รหัส 101-3xx หมายถึง กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 รหัส 101-4xx หมายถึง กลุ่มวิชา พลศกึษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์ 

  
2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา จํานวน 105 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาต่อไปนี้ 
        2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ จํานวน 21 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาดังนี้ 

123-101  เคมีทั่วไป            3(3-0-6) 
(General Chemistry) 

123-102  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป          1(0-3-6) 
(General Chemistry Laboratory) 

124-101  ฟิสิกส์ทั่วไป 1           3(3-0-6) 
(General Physics 1) 

124-102  ฟิสิกส์ทั่วไป 2           3(3-0-6) 
(General Physics 2) 

124-103  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2          1(0-3-6) 
(General Physics Laboratory 1)  

124-104  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2           1(0-3-6) 
(General Physics Laboratory 2)  

125-201  คณิตศาสตร์ 1            3(3-0-6) 
(Mathematics 1)   

125-202  คณิตศาสตร์ 2            3(3-0-6) 
(Mathematics 2) 

125-203  คณิตศาสตร์ 3            3(3-0-6) 
(Mathematics 3) 

 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรรมศาสตร์ จํานวน 28 หน่วยกิต ให้เรยีนตามรายวิชาดังนี้ 
        151-101  การเขียนแบบวิศวกรรม                       3(2-3-6) 
                      (Engineering Drawing and Graphics) 
        151-201  กลศาสตร์วิศวกรรม                                             3(3-0-6) 
                      (Engineering Mechanics) 
        151-202   การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม                              2(0-6-4) 
                       (Engineering Fundamental Laboratory)  
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   151-271   วัสดุวิศวกรรม           3(3-0-6) 
                 (Engineering Materials) 

        155-101    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานวิศวกรรม                 3(3-3-6) 
                        (Engineering Computer Programming)    

  125-301    คณิตศาสตร์วิศวกรรม                                                     3(3-0-6) 
   (Engineering Mathematics IV)  

        153-211    กําลังวัสดุ 1                     3(3-0-6) 
                        (Strength of Materials 1) 
        153-212    ชลศาสตร์                    3(3-0-6) 
                       (Hydraulics) 
        153-231    ปฏิบัติการชลศาสตร์           1(0-3-2) 
                       (Hydraulics Laboratory) 
        153-213    สํารวจ 1            3(2-3-6) 
                       (Surveying 1)  
        153-232    การฝึกสํารวจภาคสนาม                                                       1(0-80-0) 
 
2.3 กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา จํานวน 32 หน่วยกิต ให้เรียนตามรายวิชาดังนี้ 
        
        153-322  การวิเคราะห์โครงสร้าง 1        3(3-0-6) 
                         (Structural Analysis 1) 
        153-323      วิศวกรรมการทาง       3(3-0-6) 
                        (Highway Engineering)  
       153-325      วัสดุวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีคอนกรีต    3(2-3-6) 
                        (Civil Engineering Material Concrete Technology) 
       153-326      การวิเคราะห์โครงสร้าง ๒       3(3-0-6) 
                        (Structural Analysis ๒) 
       153-328      ปฐพีกลศาสตร์         3(3-0-6) 
                        (Soil Mechanics) 
       153-331     ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา     1(0-3-2) 
                        (Civil Engineering Material Testing Laboratory) 
       153-332      ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์      1(0-3-2) 
                        (Soil Mechanics Laboratory) 
      153-421       วิศวกรรมชลศาสตร ์       3(3-0-6) 
                        (Hydraulic Engineering) 
      153-422       การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก     4(3-3-6) 
                        (Reinforced Concrete Design) 
      153-423       วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ     3(3-0-6) 
                        (Construction Engineering Management) 
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       153-424     การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก     4(3-3-6) 
                       (Timber and Steel Design) 
       153-431     ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง      1(0-3-2) 
                       (Highway Material Testing Laboratory)   
2.4  กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา จํานวน 24 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจาก รายวิชา ต่อไปนี้ 

153-223     กําลังวัสดุ 2        3(3-0-6) 
                       (Strength of Materials 2) 
       153-224   การสํารวจเสน้ทาง                 3(2-3-6) 
                       (Route Survey) 
       153-321     อุทกวิทยา        3(3-0-6) 
                       (Hydrology) 
       153-329     การประมาณการและวเิคราะห์ค่าก่อสร้าง     3(3-0-6)  
                       (Construction Cost Estimation and Analysis) 
       153-425     วิศวกรรมฐานราก       4(3-3-6) 
                       (Foundation Engineering) 
       153-427    โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรรมโยธา    2(0-3-2) 
                       (Computer Program for Civil Engineering) 
        153-221   วิศวกรรมธรณีวิทยา       3(2-3-6) 
                      (Engineering Geology)  
        153-222   วิศวกรรมการจราจร       3(3-0-6) 

               (Traffic Engineering)  
       153-327   วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล     3(2-3-6) 
                      (Water Supply and Sanitary Engineering) 
        153-426   การออกแบบอาคาร       3(2-3-6) 
                      (Building Design) 
        153-441   การออกแบบคอนกรีตอัดแรง      3(3-0-6) 
                      (Prestressed Concrete Design) 
        153-444   การออกแบบอาคารรับแรงแผ่นดินไหว     3(3-0-6) 
              (Seismic Design of Structures) 
        153-451   การออกแบบพื้นผิว       3(3-0-6) 
                      (Pavement Design) 
        153-471   การออกแบบด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา   3(3-0-6) 
                      (Sanitary and Water Supply Design) 
        153-481   ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง      3(3-0-6) 
                      (Construction Safety)  
        153-482   เทคนิคและเครื่องมือก่อสร้าง       3(3-0-6) 
               (Construction Methods and Equipment) 
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        153-483   สญัญา รายการประกอบแบบ และกฎหมายเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง   3(3-0-6) 
                       (Contract, Specifications and Laws Related to Construction) 

153-485   การจัดการระบบอาคารสถานที่และอุปกรณ์                             3(3-0-6) 
                 (Facilities Management) 

153-486   การออกแบบอาคารอัจฉริยะ      3(3-0-6) 
                 (Smart Building Design) 

153-487   การออกแบบและการก่อสร้างเพื่อความย่ังยืน                             3(3-0-6) 
                 (Sustainable Design and Construction) 
 153-488   การบริหารโครงการ                                            3(3-0-6) 
                      (Project Management) 

153-489   วิศวกรรมระบบราง       3(3-0-6) 
   (Railway Engineering)   
153-491  โครงการวิศวกรรมโยธา 1       3(0-6-6) 

                       (Civil Engineering Capstone Project 1)   
153-492  โครงการวิศวกรรมโยธา 2       3(0-6-6) 

(Civil Engineering Capstone Project 2)    
        153-493  เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา    1(0-36-6) 
                     (Co-Operative Education for Civil Engineering) 
        153-494  สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา      5(0-36-6) 
                     (Co-Operative Education for Civil Engineering) 
  153-495  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโยธา    1                                        3(0-6-6) 
                     (Special Problems in Civil Engineering) 

153-496  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโยธา  2                                          3(0-6-6) 
                     (Special Problems in Civil Engineering) 
 
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี    6   หน่วยกิต 
        ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสยาม แต่ต้องไม่ซ้ํากับวิชาใน
แผนการศึกษา และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต  
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3.1.4.  แผนการศึกษา 
  

แผนการศึกษา 
หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขา  วิศวกรรมโยธา  หลักสูตร 4 ปี  (ภาคปกติ) 

 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
123-101 เคมีทั่วไป 3(3-0-3) 
123-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-6) 
124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 3(3-0-3) 
124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-6) 
125-201 คณิตศาสตร์   1 3(3-0-6) 
151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม  3(2-3-6) 
101-101 หลักปรัชญาและเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6) 
101-104 ชีวิตสุขภาวะและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 
124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 3(3-0-6) 
124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 1(0-3-6) 
125-202 คณิตศาสตร์   2 3(3-0-6) 
151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 3(3-0-6) 
151-271 วัสดุวิศวกรรม 3(3-0-6) 
155-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับงานวิศวกรรม 3(3-0-6)) 

รวม 19 หน่วยกิต 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
105-205 ภาษาอังกฤษเพื่อกาศึกษาทางวิชาการ  3(2-2-5) 
125-203 คณิตศาสตร์   3            3(3-0-6) 
151-202 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม 2(0-6-4) 
153-211 กําลังวัสดุ 1 3(3-0-6) 
153-213 สํารวจ 1 3(2-3-6) 
101-301 ทักษะดิจิทัลสาํหรับศตวรรษที่ 21 3(2-2-5) 
101-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
 
 

 
ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
101-xxx วิชาเลือกหมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
125-301 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
153-212 ชลศาสตร์ 3(3-0-6) 
153-224 สํารวจเส้นทาง (หรือวิชาเลือกเฉพาะสาขา) 3(2-3-6) 
153-231 ปฏิบัติการชลศาสตร์ 1(0-3-2) 
153-322 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 3(3-0-6) 
153-232 การฝึกสํารวจภาคสนาม 1(0-80-0) 

รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx วิชาเลือกหมวดหมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) 
153-325 วัสดุวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีคอนกรีต 3(2-3-6) 
153-326 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 3(3-0-6) 
153-331 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา 1(0-3-2) 
153-321 อุทกวิทยา (หรือวิชาเลือกเฉพาะสาขา) 3(3-0-6) 
153-223 กําลังวัสดุ 2 (หรือวิชาเลือกเฉพาะสาขา) 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
รวม 19 หน่วยกิต 

 
 
 
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
101-xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 3(x-x-x) 
101-xxx วิชาเลือกหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                 3(x-x-x) 
153-328 ปฐพีกลศาสตร ์ 3(3-0-6) 
153-332 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์         1(0-3-2) 
153-421 วิศวกรรมชลศาสตร์ 3(3-0-6) 
153-422 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 4(3-3-6) 

 วิชาเลือกเสรี 3(3-0-6) 
รวม 20 หน่วยกิต 
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ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
153-323 วิศวกรรมการทาง 3(3-0-6) 
153-431 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง 1(0-3-2) 
153-425 วิศวกรรมฐานราก (หรือวิชาเลือกเฉพาะสาขา) 4(3-3-6) 
153-423 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ 3(3-0-6) 
153-424 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 4(3-3-6) 
153-427 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํหรบังานวศิวกรรมโยธา (หรอืวิชาเลือกเฉพาะสาขา) 2(1-3-2) 
153-329 การประมาณการและวิเคราะห์ค่าก่อสร้าง (หรือวิชาเลือกเฉพาะสาขา) 3(3-0-6) 
153-493 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา (หรือวิชา

เลือกเฉพาะสาขา) 
1(0-45-6) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
153-492 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา (หรือวิชาเลือกเฉพาะสาขา) 5(5-36-6) 

รวม 5 หน่วยกิต 
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3.1.5  คําอธบิายรายวิชา 
3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์

*101-101   หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยนื      3(3-0-6) 
(Sufficiency Economy Philosophy for Sustainable Development) 

  หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการเบ้ืองต้นทาง
เศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทันทางการเงิน ความเช่ือมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
พัฒนาที่ย่ังยืนและเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน การดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือกรณีศึกษา 

 Principles and significance of the Sufficiency Economy Philosophy (SEP); basic 
principles of economics and financial literacy; relationship between SEP, sustainable 
development (SD), and sustainable development goals (SDGs); living in contemporary 
society with SEP for sustainable development from project-based learning or case study 

 

**101-102   ความเป็นพลเมืองในสงัคมไทยและสังคมโลก      3(3-0-6) 
   (Civic Literacy in Thai and Global Context)    

   สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็น
ปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการทาง
ความคิดที่เป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม  การรู้หน้าที่ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริต ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของประเทศ บทบาทและ
หน้าที่ของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
    Political, economic, social and cultural circumstances of various groups of 
countries; contemporary issues of the global society; Thailand in the world society; cultural 
diversity and global mindset; social responsibility; civic engagement and social responsibility 
against corruption; relationship between citizenship and developmental status of a country; 
roles and duties of individual as a Thai and global citizen 
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**101-103 การออกแบบตนเองและบคุลิกภาพเพื่อความเปน็ผูน้ํา      3(2-2-5) 
   (Designing Your Self and Personality for Leadership) 
 การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเป้าหมายในชีวิต การเสริมสร้างการเห็น

คุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อ่ืน การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ 
การทํางานเป็นทีม   

Self-analysis; understanding one’s self; goal setting in life; self-esteem 
improvement; personality development; self-confidence improvement in public; public 
speaking development; self-introduction for first impression; leadership development; 
human relation skills; team working 

**101-104 การบริหารการเงนิอย่างชาญฉลาด                 3(3-0-6)  
          (Smart Money Management) 
  การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน การบริหารการเงินส่วนบุคคล 

นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนในประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผนภาษี 
การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การเตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

  Finance and daily life; right and duty; financial goal; personal financial 
management; financial innovation; international and domestic investments; insurance; loan; 
tax planning; entrepreneurship; management of investment port;  preparation for retirement 
and financial independence 

**101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม        3(2-2-5) 
  (Community Explorer and Service Learning) 

การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริม
ทักษะการเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิตและทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมบริการ การพัฒนาและการขับเคลื่อนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรมบริการชุมชน 
การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิจัยและนักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่าง
ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21  

Learning on community context; community analysis to identify issues and 
development approaches using collaborative community based approach among learners 
and community members; techniques and enhanced skills in approaching community 
engagements, community participation, social and life skills, communication; service 
learning; project development and implementation for community development and 
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services; preparation for becoming community researcher and developer in variety 
dimensions of sustainable community development in the 21ST century  

**101-106 กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว       3(3-0-6) 
  (Politics and Law in Everyday Life) 

กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน 
อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร และ
กฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม  

Introduction to constitutional law and politics; laws in daily lives such as Civil 
Law, Criminal Law, Human Rights, Intellectual Property Law, Tax Law and other laws related 
to current social situations 

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต      3(3-0-6) 
  (Philosophy, Religions and Life Style)   

หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนากับการดําเนินชีวิต 
ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ 
ปัญญา การพัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนาต่างๆ การประยุกต์ใช้เพื่อสร้าง
ความสําเร็จในการทํางานและการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

Principles of philosophy; religious teachings; impact of religion on living; 
meanings and values of life in religious view; dharma for living; significances of precept, 
concentration, and wisdom; self improvement and solution of life problems through 
religious teachings; application for successful working and peaceful living with others 

101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต   3(2-2-5) 
(Principles of Logics and Thinking Skill for Lifelong Learning)   

  หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิงนิรนัยและอุปนัย การ
เลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ การคิด
สังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกล
ยุทธ์ การคิดแก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะ
การเข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองตลอดชีวิต 
  Principles of logics; basic concepts of thinking processes: inductive and 
deductive thinking; selection of various thinking skills to solve different problems; analytical 
thinking; comparative thinking; synthesis thinking; critical thinking; considerate thinking; 
applied thinking; conceptual thinking; strategic thinking; problem-solving thinking; integrative 
thinking; creative thinking; future thinking; and self-study learning; skills approaching to 
various resources for lifelong self development   
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*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6) 
(Human Relations and Personality Development) 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม

ต่างๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพื่อการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่างระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่
เหมาะสมและมารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกายการแต่งหน้าและการทําผม
เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่ชัดเจนและ
ใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์  
  Meanings, background, and advantages of human relation; interpersonal 
relationship between individual and various groups in society; appropriate adjustment to 
circumstances in society; theories of personality; individual personality development for 
social adjustment; individual differences; leadership; appropriate behavioral practice and 
social manners; how to create first impression; outfits, make up, and hair styles to improve 
personality and fit circumstances; speech improvement through correct pronunciation and 
proper use of language to fit circumstances 

*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน  (Psychology in Daily Life)    3(3-0-6) 
  แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
เรียนรู้และการรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการ
ปรับตัว  
  Psychological concepts and application in daily life; human development; 
personality and individual differences; understanding oneself and others; transactional 
analysis; learning and perception; motivation; EQ improvement; stress management; mental 
health and adjustment 

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม่  (ASEAN in the Modern World)   3(3-0-6) 
  การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก 
กลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจของ
โลก ความท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคงอยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก 
พัฒนาการของอาเซียนและประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม บทบาทของ
อาเซียนและประเทศไทยในเวทีโลก 
  Great change of Asia to be global economic hub; countries with high 
economic growth, and potentiality to change global geo-economics; ongoing challenges of  
Asian and ASEAN countries for adjustment and sustainability as global centralization; 
progression of ASEAN and ASEAN COMMUNITY developments: politic, economic, socio-
cultural aspects, roles of ASEAN and Thailand in global stages  
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*101-112  อารยธรรมศึกษา  (Civilization Studies)     3(3-0-6) 
  อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุคโบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การ
ส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลกในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน  
 Major civilizations: both western and eastern; ancient age; middle age; 
modern age; hand over intellectual heritages to the present world; outstanding masterworks 
of fine arts in each era; historical background and cultural heritage of Thailand and 
neighboring countries in ASEAN  

*101-113   ทักษะการศึกษา  (Study Skills)       3(2-2-5) 
 คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลในระดับอุดมศึกษา ทักษะที่จําเป็นสําหรับ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม จิตสาธารณะ การบริหารเวลา    
 Value of education; learning methods for success in higher education;  
necessary learning skills in 21st century; use of library and information technology;  analytical 
thinking skill; critical thinking; creativity thinking; team work; public mind; time management 

101-114  จิตวิทยาทั่วไป  (General Psychology)      3(3-0-6) 
  แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของพฤติกรรม เป้าหมายของ
วิชาจิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบัติ การสัมผสัและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและ
การพัฒนาสุขภาพจิต การเข้าใจและการพฒันาตนเอง 
  Guidelines and background of psychology; behavior interpretation, objectives 
of the subject and values of the practice; sensation and perception; motivation; learning; 
personalities and individual differences; emotions; development of each step of life; 
intelligences and measurement; psychological disorders; mental health development; self 
understanding and development 

101-115  สังคมวิทยาเบือ้งต้น  (Introduction to Sociology)   3(3-0-6) 
  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และบทบาทของบุคคลในสังคม 
อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของบุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน มนุษย
สัมพันธ์ที่ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปลี่ยนแปลงทางประชากร 
  Influence of social environment to individuals, status and roles of people in 
society; influence of norms on human behavior; group construction and leadership; attitudes 
towards working; good human relationships; the importance and evolution of institutes by 
ranking; technology progress and population change 
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101-116  หลักเศรษฐศาสตร์  (Principle of Economics)    3(3-0-6) 
  หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของ
ผู้บริโภค แนวความคิดเรื่องอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้ทฤษฎีต้นทุนและ
ปัจจัยต่าง ๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและบริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิต โดยย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 
  General principles of economics regarding values, pricing and resource 
management; consumer behavior; points of view on utilities; theory of choices; goods 
reduction rules under the theory of cost and other factors determining demand and supply 
of products and services of product factors in the complete and incomplete competitive 
market; production factors and determination of production factors by shortening in terms 
of comparative cost 
 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

*101-201   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  (Thai Language for Communication)   3(2-2-5) 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับใจความ หลักการใช้ภาษา

ในการพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และเหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และวิเคราะห์สาร
ที่อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

Thai language for communication in various situations; listening 
comprehension; principles of effective speaking; reading comprehension, summarizing and 
analyzing messages; principles of writing in various forms 

*101-202   ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ  (Thai Language for Presentation)   3(2-2-5) 
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ  อาทิ การนําเสนอข้อมูลทางวิชาการ 

การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดงความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน 
        Using Thai language to present information in various situations such as 
academic presentation; business presentation; expressing opinion, analysis and criticism; 
presentation reliable information by using the right and effective communication channel 
for learning and work 
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**@101-203   ภาษาอังกฤษเพื่อการปรบัพืน้  (English for Remediation)          3(2-2-5) 
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
การวัดผล :  ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน (Unsatisfactory - U) 
เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) จึงจะสามารถ

ลงทะเบียน 
            เรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน ได้ 

  คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และทักษะการสื่อสารที่ใช้บ่อยใน
ชีวิตประจําวัน การอ่านและการเขียนข้อความสั้นๆ การต้ังคําถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่าย
ในระดับคํา วลี และประโยคสั้นๆ 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 
frequently used in everyday life; reading and writing short texts, short questions and answer 
and simple dialogues at word, phrase, and short sentence levels 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
               101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน (English for Remediation) 

**101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน   (Daily Life English)         3(2-2-5) 
  คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการสื่อสาร โดยเน้นที่หัวข้อ
ในชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล และสถานการณ์ปัจจุบัน 
  Vocabulary, expressions, grammatical structures, and communicative skills 
with emphasis on everyday life; personal interest topics; current situations 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา    
               101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) และให้ได้เกรด A ในรายวิชา 
               ดังกล่าว  

**101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ      3(2-2-5) 
(English for Academic Study)  
วิชาบังคับก่อน : 101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) 
การฝึกทักษะทีจ่ําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวิชาการ การฟัง การพูด การอ่าน ไวยกรณ์ การเขียน 

และคําศัพท ์
  Practice essential skills in relation to academic study; listening 
comprehension, oral presentation, reading, grammar, writing and vocabulary  
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**101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนาํเสนอแบบมืออาชพี     3(2-2-5) 
(English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออกเสียงคํา และการพูดใน

สถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการ
สัมภาษณ์งาน 

Principles of speaking; word choices selection of sentences, conjunctions, and 
expressions; speaking in various situations; discussion, academic presentation, business 
presentation, and job interview 

**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบขอ้สอบมาตรฐาน               3(2-2-5) 
(English for Proficiency Test)  

 บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อ
การสอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึกเทคนิคที่
เป็นประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ 

Integration of four English skills for proficiency test; listening, speaking, reading 
and writing. Familiarize students with the contents and format of TOEFL examination; 
practice useful examination techniques 
 

**101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอรส์าํหรับทุกคน               3(2-2-5) 
(Computer Coding for Everyone) 

  ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดต้ังไพทอน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรม การติดต้ังไลบรารี่ การประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับ
ข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําสั่งทางเลือก การใช้งานคําสั่งวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบรารี่
ทางคณิตศาสตร์และกราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก  
  Basic knowledge of programming with Python; Python installation; IDE tools;  
Library installation; executing from command line; data type and variable; simple input and 
output; selection statement usage; looping statement usage; function definition; math and 
graphic library and graphic application 

101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1)        3(2-2-5) 
 สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง 
ๆ อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกสนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

 Phonetic transliteration using Chinese pinyin system; 300 vocabulary and 
simple expressions used in everyday life; Chinese conversation practice, with emphasis on 
correct pronunciation 
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101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2)       3(2-2-5) 
 วิชาบังคับก่อน : 101-209 ภาษาจีน 1   
 การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-ไทย สนทนาภาษาจีน
ด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 
 Composing basic sentences; finding words in Chinese-Thai dictionary; Chinese 
conversation on interesting topics; 300 additional vocabulary 

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1  (Japanese 1)       3(2-2-5) 
 การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน โครงสร้างพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียง
ภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ และ สํานวนอย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วยตัวอักษรฮิ
ราคานะและคาตะคานะ 
  Listening and speaking of basic Japanese; basic Japanese structures; Japanese 
phonology; vocabulary and simple expressions; simple reading comprehension at sentence 
level; writing using Hiragana and Katakana characters  

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2  (Japanese 2)       3(2-2-5) 
  วิชาบังคับก่อน : 101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1   

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซอ้นขึ้น คําศัพท ์และ สํานวน
อย่างง่าย  ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉทในระดับง่ายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน  

Listening and speaking using more complex structures; vocabulary and simple 
expressions; reading Kanji characters; writing at short paragraph level about everyday life  

101-213 ภาษาเกาหล ี1  (Korean 1)                  3(2-2-5) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้

ในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   
Alphabet, phonetics and sentence patterns; basic Korean grammar structures; 

vocabulary for daily life; listening and speaking skills emphasis on simple conversations for 
daily communication 

101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)                  3(2-2-5) 
  วิชาบังคับก่อน : 101-213 ภาษาเกาหลี 1  

ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษาเกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บท
สนทนาอย่างง่าย และ คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการอ่านและเขียนอนุเฉทเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
โดยใช้สํานวนอย่างง่าย  

Listening and speaking with more complex Korean structures; simple 
conversation and vocabulary using in daily life; reading and writing short paragraph about 
everyday life using simple expressions 
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กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

**101-301    ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21       3(2-2-5) 
     (Digital Literacy for 21st Century) 

ความรู้ พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การจัดการ
สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยทางดิจิทัลเบ้ืองต้น ความเสี่ยงในการใช้งานทาง
อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติตนในสังคมออนไลน์ การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต การ
ให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้างความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การ
สร้างอินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    
  Basic knowledge of computer usage; disruptive technology; modern 
technology management; basic cyber security; risks and risk management of internet and 
social media; daily life-related digital laws and social media responsibilities; online financial 
transactions; online purchase through e-commerce services; e-government services; digital 
society balancing; office application usage; info graphic creation; digital marketing 
 
**101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ                3(2-2-5) 
    (Data Science and Visualization) 

ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้ประโยชน์และการ
ตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
แอพลิเคชัน 
  Basic knowledge of data science; Internet of Things; usage and awareness of 
sufficient information given; data visualization for decision making; data analysis with 
applications 

**101-303 เทคโนโลยสีีเขยีวเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน               3(3-0-6) 
             (Green Technology for Sustainable Development) 

แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัดการพลังงาน การลดของ
เสีย  ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอนฟุตพ
ริ้นท์ การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

Alternative energy resources; renewable energy; energy conservation and 
management; waste reduction; green productivity; green supply-chain management; 
product life cycle; carbon  credit; carbon footprint; management of environmental impacts 
using modern technologies 
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**101-304   ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรมและธุรกิจใหม ่            3(3-0-6) 
(Logic and Design Thinking for Innovation and Start Up)    
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ การ

สํารวจปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบ
การแก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับความต้องการของตลาด หลักการ
สร้างนวัตกรรมต้นแบบ การคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

Concept; process; and skills regarding design thinking for innovation and start 
up; customer discovery; brainstorming; customer validation; customer development; 
product-market fit; prototyping; intellectual property rights protection 

**101-305 การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน                 3(2-2-5) 
(Internet of Thing for Everyone) 

 ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การสื่อสารข้อมูลภายในและ
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 

Understanding IoT; fundamental elements in IoTs; communication and 
connectivity of IoTs; ecosystem; application of IoTs 

**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน                   3(2-2-5) 
    (Living Lab for Campus Sustainability) 

หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
พัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยสู่ความย่ังยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อขยายผลและประยุกต์ใช้
ในสถานที่อ่ืนๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหารโครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคาร
สถานที่เพื่อประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 

Principle of living lab and its application for solving problems or improving 
buildings and environment in the university campus for sustainability; building an innovative 
scalable model for the effective project based implementation and knowledge transfer; 
project management emphasized on designing and developing buildings for sustainably 
energy saving 
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*101-307 เทคโนโลยสีารสนเทศ  (Information Technology)    3(2-2-5) 
  แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หน้าที่การ 
ทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อประสม 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคํา การสร้างเว็บเพจ
เบื้องต้น 

Concept of computer technology; components of computer system; the 
functions of hardware and software; data communication and computer networking; 
multimedia technology; internet and application; data retrieving; word processing 
implementation; developing basic Webpage 

*101-308  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน      3(2-2-5) 
  (Computer for Studies and Works)       
  หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้อมูล อัลกอริทึมและการแก้โจทย์
ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้านคอมพิวเตอร์ 
และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน  โปรแกรมนําเสนองาน 
  Principles of data and information management; types of data files; algorithm 
and problem solving; e-business; computer laws; computer ethics; computer careers and 
certification; trends of information technology; spreadsheet implementation; software 
presentation  

*101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  (Life and Environment)     3(3-0-6)          
  ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน 
การเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อมลภาวะ
และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงาน
ทดแทน กฎหมายสิ่งแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  Relationship between human and environment; significance of natural 
resources, energy, global climate change1; awareness of environmental problems and 
impacts: from pollutions, loss of biodiversity; environmental conservation; application of 
biotechnology and alternative energy; environmental laws and laws; lifestyle following 
philosophy of sufficiency economy 

*101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี  (Healthy Diet)      3(3-0-6)
  ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและพลังงานจากอาหาร อาหาร
กับโรค โภชนาการเพื่อการป้องกันและการบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและ
การเสื่อมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ฉลากโภชนาการ ความมั่นคงทางด้าน
อาหาร ความเชื่อของการเสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและทิศทางตลาดของ
อาหารสุขภาพ  Importance and roles of nutrition to health; nutrition and food energy; 
nutrition and diseases; nutrition for prevention and therapy; organic diets; food 
transformation; contamination and food spoilage; quality and food safety; nutrition labels; 
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food stability; belief of supplementary diets and dietary supplements products; food 
innovation and marketing direction of healthy diets 

*101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน  (Chemistry in Daily Life)             3(3-0-6) 
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและสารประกอบทางเคมีที่สําคัญใน

ชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมีที่
ก่อให้เกิดมะเร็ง สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี 
  Essence of chemistry; matter and their classifications; metal and chemical 
compounds in daily life; natural and synthetic colors; drugs and addictive drugs; detergents 
and cosmetics; carcinogenic compounds; toxic compounds used in daily life; chemical 
prevention and alleviation 

*101-312 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน  (Mathematics in Daily Life)   3(3-0-6)
   ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบ้ืองต้น
ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
  Logic and reasoning; Geometry and implementation in daily life; application 
of mathematics for statistical interpretation; application of fundamental mathematics for 
problem solving and decision making in daily life 

*101-313 สถิติในชีวิตประจําวัน   (Statistics in Daily Life)     3(3-0-6) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึกข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับ
รายจ่ายประจําวัน การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เบ้ืองต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทํานาย
ผลการลงทุน และ การพยากรณ์อากาศ 
     Basic knowledge of statistics; data collection: demographic data, daily income 
and expenses account, business record; basic statistics and probability; application of basic 
statistics in daily life for decision making: spending planning, predictive investment, and 
weather forecast 

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม   (Mathematics in Civilization)   3(3-0-6) 
  หลักเบื้องต้นและพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลขและระบบการคิดโดยใช้ตัวเลขเป็น
ฐาน การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ระบบการนับจํานวนและพัฒนาการ
ของความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น ความรู้พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข 
  Fundamental principle and development of numbers and thinking system 
with numbers as the base; application of numbers to geometry and trigonometry; numbering 
system and development of basic statistic possibilities; fundamental knowledge of logical 
numbers  
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*101-315 สถิติและความน่าจะเปน็   (Statistics and Probability)    3(3-0-6) 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะ
ของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
ความถี่ การประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและสัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนร่วมและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 
  Fundamental statistics; meaning, scope, and usage in business; aspects of 
business data; data collection; basic probability theory; random variable; frequency 
distribution; statistical estimation; variance and proportion of population; analysis of 
covariance and correlation coefficient; hypothesis testing 

กลุ่มวิชาพลศกึษา สุขศึกษา และสนุทรียศาสตร์   

**101-401   ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย      3(2-2-5) 
(Life, Well-Being and Sports)           

  สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการเลือกคู่ครอง การสร้างเสริม
สุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลังกาย คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อ
ระบบต่างๆในร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย และการออกกําลังกายใน
ลักษณะของกีฬาเพื่อการแข่งขัน 

 Physical, mental, emotional and social well-being; sex education; marriage 
life; health promotion; health literacy and safety selection of healthcare products, 
medication, cosmetic, herbs; food, nutrition and dietary supplements; value and effect of 
physical exercises on various systems of body; personal sports and game sports practices 

**101-402   ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต       3(3-0-6) 
(Art and Music Appreciation)    
ความรู้ เกี่ ยวกับสุนทรียศาสตร์  ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม  จิตรกรรม 

ประติมากรรม  นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัยต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ 
ความซาบซึ้งในศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะใน
ชีวิตประจําวัน และคุณค่าความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลงจิตใจและสร้าง
สุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์     

 Aesthetic knowledge; art in the form of architecture, painting, sculpture, 
dances and music; arts in major eras; inspiration behind pieces of arts; art appreciation; 
aesthetic evaluation; relationship between arts, music and life; art in daily life; the value of 
arts as a tool to sustain the human mind 
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**101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม         3(3-0-6) 
(Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เอกลักษณ์ความ

เป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา  คติความเชื่อและค่านิยม วิถี
ชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน  แนวทางอนุรักษ์  สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

Background of Thai society; arts and culture; Thai custom and tradition; 
identity of Thainess; admirable and valuable intellectual heritages; beliefs and values; ways 
of life; music; Thai dances and folk plays; conservation, inheritance and dissemination of 
Thainess 

**101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน                 3(2-2-5) 
  (Designing Your Dream)  

ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการของตนเอง ต้ังสมมติฐาน
และให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุป
องค์ความรู้ นําเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการ
แก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต  

Practicing skills in formulating interested topic from your own inspiration and 
ideas; hypothesis formulation and reasoning based on related concepts and theories; 
reviewing of information in relation to formulated hypothesis from various tools; data 
collection and data analysis planning; practicing systematic process of thinking, data 
gathering, problem-solving, and group working for the presentation of ideas in order to 
enhance lifelong learning skills 

**101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต                3(2-2-5)  
    (Yoga, Meditation and Art of Living) 

การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ดี ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ 
ปรัชญาโยคะ ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ 
การฝึกสมาธิเพื่อโยคะ การผ่อนคลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึกโยคะ ข้อ
ควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและ
ศิลปะการดํารงชีวิต 
    Yoga for healthy body and mind; meaning of yoga; benefits of yoga practicing; 
yoga philosophy; history of yoga; eight limbs of yoga; categories of yoga asanas; pranayama; 
meditation for yoga; relaxation for yoga practicing; body preparation before yoga practicing; 
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recommendations and precautions for yoga practicing; equipment for yoga practicing; 
holistic health concept and art of living 

**101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์             3(2-2-5) 
    (Creative Photography) 

การฝึกปฏิบัติเทคนิคการถ่ายภาพอย่างง่ายโดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การสื่อสารด้วยภาพถ่าย การ
จัดองค์ประกอบศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุล
ของภาพ แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อความหมาย  

Practicing simple photographic techniques using mobile phone camera and 
other cameras to create photography in daily life or for commercial purposes; visual 
communication by using basic art composition, Golden Ratio Theory, harmony, camera 
angle, balance, photographic creation and perspective 

 
3.1.5.2.  หมวดวิชาเฉพาะสาขา  

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์
 

123-101 เคมีทั่วไป (General Chemistry)      3(3-0-6) 
ปริมาณสัมพันธ์และพื้นฐานของทฤษฎีปรมาณู คุณสมบัติของแก๊ส ของเหลว ของแข็งและ

สารละลาย สมดุลทางเคมี สมดุลอิออน จลศาสตร์เคมี โครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม เคมีไฟฟ้า พันธะ
เคมี คุณสมบัติตามตารางธาตุ ธาตุตัวแทน อโลหะและโลหะตัวนํา สารประกอบและพอลีเมอร์ 

Stoichiometry and basic atoms theory, properties of gas, liquid, solid and solution, 
chemical equilibrium, Ion-equilibrium, chemical kinetics, electrochemistry model, properties 
of periodic table, metals and non-metals, compound and polymer 
 
123-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป (General Chemistry Laboratory)   1(0-3-0) 
                    วิชาบังคับก่อน : เรียนพร้อมกับ 123-101 เคมีทั่วไป 
         ทําการทดลองตามเนื้อหาวิชาในรายวิชา 123-101 เคมีทั่วไป 

Study and experiment with 123-101 general chemistry coursework 
 
124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics 1)               3(3-0-6) 
  กลศาสตร์ของอนุภาคและวัสดุคงรูป คุณสมบัตของสสาร กลศาสตร์ของไหล ความร้อน การหมุน 
โมเมนตัมเชิงมุม การแกว่ง การสั่นสะเทือนและน้ํามัน เป็นต้น 

Particle mechanics and stable material, properties of matter, fluid mechanic, heating, 
rotation,angular momentum, oscillation, vibration and wave and electromagnetic field 
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124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics 2)              3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อน : 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อิเล็กทรอนิกส์พ้ืนฐาน ทัศนศาสตร์ สวนศาสตร์ ฟิสิกส์แผนใหม่ ฟิสิสก์
ควอนตัม โครงสร้างอะตอม ฟิสิกส์สถานะของแข็ง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

Alternating current circuit, basic electronic, optical physics, acoustic, modern physics, 
Quantum mechanics, atom model, solid-state physics, nuclear physics 
 
124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics Laboratory 1)               1(0-3-0) 

วิชาบังคับก่อน : เรียนพร้อมกับ 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 
 ทําการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชา 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1 

Study and experimental with 124-101 general physics 1 coursework 
 
124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2 (General Physics Laboratory 2)                1(0-3-0) 
                    วิชาบังคับก่อน : เรียนพร้อมกับ 124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 
 ทําการทดลองตามเนื้อหาในรายวิชา 124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 2 

Study and experimental with 124-102 general physics 2 coursework 
 
125-201 คณิตศาสตร์ 1 (Mathematics 1)               3(3-0-6) 

ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และอินทรีเกรตของค่าจริง เทคนิคการอินทรีเกรต การอินทรีเกรต
ไม่ตรงแบบ รูปแบบยังไม่ได้กําหนด การอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เมตริกซ์ พีชคณิตเวกเตอร์ในระบบ ๓ มิติ 
เวกเตอร์ ค่าตัวแปรจริงและการประยุกต์ใช้งาน เส้นระนาบและพื้นผิวในระบบ 3 มิติ จํานวนเชิงซ้อน และ
รูปแบบโพลาร์ 

Limit and continuity, differential and integrating factor, integrating technique, method 
of integrating factor, the method of proof by mathematical induction, matrix, algebra vector 
in three dimensional, vector, real variable function and applying, line plan and 3D plan, 
complex number and polar form 
 
125-202 คณิตศาสตร์ 2 (Mathematics 2)     3(3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน : 125-201 คณิตศาสตร์ 1 

แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าจริงที่มีสองตัวแปรและหลายตัวแปร การประยุกต์ใช้งานแคลคูลัสที่มี 2 ตัว
แปรและหลายตัวแปร การอินทรีเกรตตามเส้น การประยุต์ใช้งานและการอินทรีเกรต ลําดับอนุกรมของ
จํานวน อนุกรมยกกําลัง อนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชันเบื้องต้นและการอินทรีเกรตเชิงตัวเลข 

Calculus of 2 variables and multivariable functions and their function whole applying 
with variable, line integrating, the applying and integrating, sequences and series, exponent 
series, Taylor’s series of basic function and numerical integrating 
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125-203 คณิตศาสตร์ 3 (Mathematics 3)               3(3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน : 125-202 คณิตศาสตร์ 2 

สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ การแก้สมการเชิงอนุพัน์ การแปลงลาปาซและการประยุกต์ใช้
งาน อนุพันธ์และการอินทรีเกรตของเวกเตอร์     เกรเดียนท์ ไดเวอร์เจนท์ เคิร์ล 

Differential equation with applying, solve equation, the Laplace transform and 
applying with differential and integrating of vectors, gradient, divergent, curl 
 
 

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์
 

151-101 การเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawings)               3(2-3-6) 
การเขียนตัวอักษร การฉายภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพออโธกราฟฟิก การเขียนภาพพิกทอ

เรียล การบอกขนาด ภาพตัด การสเกตซ์ภาพ เรขาคณิตบรรยาย เรขาคณิตเวกเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ใน
งานเขียนแบบ 

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

151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 1 (Engineering Mechanics 1)              3(3-0-6) 
 ระบบแรง  ผลรวมของแรง  สมดุลของแรง  สถิตยศาสตร์ของไหล  กลศาสตร์ของไหลของอนุภาค
และของแข็ง  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  งานและพลังงานโมเมนต์ความเฉี่อยของ พ.ท. โมเมนต์ความเฉื่อย
ของมวล  แรงเสียดทาน  ความฝืด  หลักของงานเสมือน เสถียรภาพของสมดุล  ความรู้เบ้ืองต้นการวิเคราะห์
หาโมเมสต์ดัด  แรงเฉือนและการโก่งตัว 

  Force systems; resultant; equilibrium; fluid statics; kinematics and kinetics of 
Particle s and rigid bodies; Newton’s second law of motion; work and energy, impulse and 
momentum. 
 
151-202 การปฏิบัตงิานพื้นฐานวิศวกรรม (Fundamental of Engineering Operations)                 2(0-6-4) 

การใช้เครื่องมือปฏิบัติการพื้นฐาน เช่น เครื่องกลึง เครื่องตัด เครื่องไส เครื่องเจาะ เครื่องเลื่อยและ
เครื่องเจียระไน รวมทั้งไม่โครมอเตอร์ เวอเนียร์คาลิปเปอร์และเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการโรงงาน 
เทคนิคของการเชื่อม ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือดังกล่าว การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 

Operation for basic engineering, basic hand tools, instrumentation, drafting tools, 
safety operation, machine parts, assembly, welding and inspection 
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151-271 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials)                3(3-0-6) 
           วิชาบังคับก่อน : 123-101 เคมีทั่วไป 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและมหภาคกับคุณสมบัติของวัสดุทางวิศวกรรม 
กระบวนการผลิต และการใช้งานวัสดุหลักทางวิศวกรรม เช่น โลหะ โพลีเมอร์ เซรามิก และวัสดุประกอบ 
เฟสไดอะแกรมและการแปลความหมาย คุณสมบัติ สมบัติของวัสดุ ละการย่อยสลาย  

Study of relationship between structures, properties, production processes and 
applications of main groups of engineering materials i.e. metals, polymers, ceramics 
andcomposites; phase equilibrium diagrams and their interpretation; mechanical properties 
and materials degradation. 
 
155-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานวิศวกรรม (Engineering Computer Programming)    3(3-3-6) 

หลักของคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาด้วยขั้นตอนวิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแรกม แนวคิดของ
การเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้างโมดูลาร์และแบบเชิงวัตถุของข้อมูลแบบต่าง ๆ หลักการควบคุมทํางาน
แบบซ้ํา การเลือกทําและการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ พัฒนาของโปรแกรมเชิงวัตถุ แบบจําลองข้อความและ
การคํานวณเชิงวัตถุ เอนแคปซูเลชั่น การถ่ายโอนและโพลีมอฟีสซึม การสร้างเชิงวัตถุ การจัดการทําลายและ
การทําให้เกิดผล การประยุกต์ ด้วยโปรแกรมภาษาเชิงวัตถุโดยให้มีการปฏิบัติควบคู่กับเนื้อหาที่เรียน 

Computer concepts; computer components; hardware and software interaction; EDP 
concepts; program design and development methodology; high-level language 
programming. 
 
153-301 คณิตศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mathematics)              3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 125-203 คณิตศาสตร์ 3 
พีชคณิตเชิงเส้น ทฤษฎีเบื้องต้นของการประมาณค่า เมตริกซ์ ตัวอย่างของเมตริกซ์ในรูปแบบต่าง ๆ 

และสมการเชิงอดิศัย ระบบเชิงเส้น ตัวอย่างของระบบเมตริกซ์ สมการเชิงอนุพันธ์ลําดับที่ 1 และ 2 การ
แปลงอนุกรมฟูเรียร์และการแปลงลาปลาซ เวกเตอร์ 

Linear algebra; introduction to the theory of approximations; solution of algebraic 
and transcendental equations; solutions of linear systems; first and second order differential 
equations; Fourier transforms and Laplace transforms; vector calculus. 

 
153-211 กําลังวัสดุ 1 (Strength of Materials 1)                3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อนหรือเรียนพร้อมกัน : 151-271 วัสดุวิศวกรรม 
แรงและหน่วยแรง  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียด  หน่วยแรงในคานไดอะแกรม  

แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด  การโก่งของคาน  แรงบิด  การโก่งเดาะของวัตถุรับแรงอัด  ทฤษฎีวงกลมมอร์และ
หน่วยแรงรวม  การวิบัติเสียรูปของวัสดุ 

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. 
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153-212 ชลศาสตร์ (Hydraulics)                 3(3-0-6) 
วิชาบังคับก่อนหรือเรียนพร้อมกัน : 151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม 

คุณสมบัติของของไหล, ของไหลสถิต, จลศาสตร์ของการไหล สมการพลังงานในการไหลแบบไม่
เปลี่ยนแปลงตามเวลา   โมเมนตัมและแรงพลศาสตร์ของการไหล การวิเคราะห์มิติและกฏความคล้ายคลึง  
การไหลในท่อปิด การไหลในทางน้ําเปิด  การวัดปริมาณการไหล ปัญหาการไหลเปลี่ยนแปลงตามเวลา 

Properties of fluids, fluid statics, kinematics of fluid flow , energy equation in a 
steady flow, momentum and dynamic forces in fluid flow, similitude and dimensional 
analysis, flow of incompressible fluid in pipes, open-channel flow, fluid measurements, 
unsteady flow problems. 
 
153-231 ปฏิบัติการชลศาสตร์ (Hydraulics Laboratory)              1(0-3-2) 
  วิชาบังคับก่อนหรือเรียนพร้อมกัน: 153-212 ชลศาสตร์ 

การวัดอัตราการไหลและความเร็วของน้ําในรางน้ําเปิด การหาค่า Reynolds Number ทฤษฎีของ
เบอร์นูลี่ การหาความเสียดทานในข้อต่อท่อ และข้องอของท่อ การไหลของน้ําผ่าน Sharp Crested Weir, 
Sluice Gate, Orifice และ Broad Crested Weir การหาค่าพลังงานจําเพาะและการไหลวิกฤต การเกิดน้ํา
กระโดด การวัดแรงกระแทกของลําน้ํา การเริ่มเคลื่อนที่ของท้องน้ํา 

 
153-213 สํารวจ 1 (Surveying 1)                           3(2-3-6) 

หลักการทั่วไปของงานสํารวจ พ้ืนฐานงานสนาม งานระดับ การทํางานและการใช้งานของกล้องทีโอ
โดไลด์ งานการวัดระยะทาง มุมและทิศทาง ความคลาดเคลื่อนในงานสนามและค่าความคาดเคลื่อนที่
สามารถยอมรับได้และการปรับแก้ข้อมูล  โครงข่ายสามเหลี่ยม  การหาแอซิมัทอย่างละเอียด  การปรับแก้
วงรอบอย่างละเอียดโดยวิธีพิกัดฉาก  การทําระดับอย่างละเอียด การสํารวจภูมิประเทศและการเขียนแผนที่  

Introduction to surveying work; basic field works, leveling; principles and applications 
of theodolites; distance and direction measurements; errors in surveying, acceptable error, 
data correction, triangulation; precise determination of azimuth; precisetraverse plane 
coordinate system, precise leveling; topographic survey; map plotting. 

 
153-232 การฝึกสํารวจภาคสนาม (Surveying field practices)            1(0-80-0) 

การสํารวจด้วยกล้องประเภทต่าง ๆ การทําวงรอบ การหาเส้นระดับความสูง ฯ เพื่อให้นักศึกษาได้
วางแผนการสํารวจ เลือกใช้วิธีสํารวจอย่างเหมาะสมและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานสนามได้ การ
ฝึกสํารวจภาคสนามมีช่ัวโมงปฏิบัติไม่ตํ่ากว่า 80 ช่ัวโมง 
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กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา 
 
153-322 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 (Structural Analysis 1)              3(3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน: 153-221 กําลังวัสดุ 1 

ระบบการกระทําของแรงต่อโครงสร้างระบบต่าง ๆ ของโครงสร้าง โครงสร้างแบบสเตติคและดีเทอร์
มิเนท (Statically Determinate) ความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของแรงต่อโครงสร้างไดอะแกรมของแรงเฉือนและ
โมเมนต์โก่ง การวิเคราะห์ทรัส (Truss) ความสัมพันธ์ระหว่างน้ําหนักกับการโก่งตัว การโก่งตัวของโครงสร้าง
โดยวิธีงานเสมือน (Virtual Work) เส้นอิทธิพลของโครงสร้างแบบสเตติคและดีเทอร์มิเนทรวมทั้งการใช้งาน 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้างแบบสแตติคและอินดีเทอร์มิเนท (Indeterminate) 

Introduction to structural analysis; reactions, shear and moments in statically 
determinate structures; influence lines, analysis of stresses in trusses, graphic statics; 
structures subjected to moving loads; deflection of beams and frames by method of virtual 
work and strain energy; williot-Mohr diagram; and conjugate frame analogy. Concept of static 
indeteminancy. 
 
153-326 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 (Structural Analysis 2)                                 3(3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน : 153-322 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1  

โครงสร้างแบบสแตติคและอินดีเทอร์มิเนท ดีกรีของความเป็นอินดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์
โครงสร้างแบบสแตติคและอินดีเทอร์มเินท โดยวิธีคอนซีสเตนท์ เดฟฟอร์เมชั่น (Consistent Deformation) 
วิธีของคาสติค คลิอาโน วิธีสโลพดีเพลคชั่น วิธีโมเมนต์ดีสตริบิวช่ัน วิธีคอลัม-แอนนาโลยี เส้นอิทธิพลของ
โครงสร้างแบบสแตติคและอินดีเทอร์มิเนท การวิเคราะห์โดยประมาณ ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ 
วิธีเมตริก 

Analysis of structures; conjugate frame method, method of slope and deflection, 
moment distribution methods, energy methods. Influence lines. Approximate analysis of 
building frames. Introduction to plastic analysis: matrix method. 
 
153-328 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)                3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: 153-211 กําลังวัสดุ 1, วิชาบังคับเรียนพร้อมกัน: 153-332 ปฏิบัติการ
ปฐพีกลศาสตร์ 
การก่อตัวของดิน ดัชนีกับการจําแนกของดิน การสํารวจดิน โครงสร้างดิน การไหลซึมของน้ําผ่าน

วัสดุพรุน แรงเค้นในดิน แรงเค้น – แรงเครียดและคุณสมบัติด้านกําลังของดินร่วน (Cohesionless Soils) 
แรงเค้น – แรงเครียดและคุณสมบัติด้านกําลังของดินเหนียว (Cohesive Soils) กําลังรับแรงเฉือนของดิน 
ทฤษฎีการเกิดแผ่นดินไหว การทรุดตัว (Settlement) ทฤษฎีกําลังแบกทาน (Bearing Capacity Theory) 
ทฤษฎีการคอนโซลิเดชั่น (Consolidation Theory) และเสถียรภาพของดิน 
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153-332 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics Laboratory)                         1(0-3-2) 
  วิชาบังคับเรียนพร้อมกัน: 153-328 ปฐพีกลศาสตร์ 

การสํารวจดิน การหาคุณสมบัติทางกายภาพ ความถ่วงจําเพาะ การหาสภาพการไหลของดิน การ
หาขนาดและการกระจายของเม็ดดิน การทดลองหาดัชนีกับการจําแนกดิน โครงสร้างดิน การไหลซึมของน้ํา
ผ่านวัสดุพรุน การบดอัดหาความหนาแน่นในสนาม ค่า CBR และคุณสมบัติด้านกําลังของดินร่วนและดิน
เหนียวแบบ Unconfined Compression, Direct Shear และ Triaxial Compress การทดสอบการทรุด
ตัวรีดน้ํา 

Formation of soils; soil classification; soil exploration; flow through porous media; 
stresses in a soil mass; stress-strain and strength properties of cohesionless soils; stress-strain 
and strength properties of cohesive soils; settlement; consolidation theory. 

 
153-323 วิศวกรรมการทาง (Highway Engineering)               3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน : 153-328ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics) 
วิชาบังคับเรียนพร้อมกัน: 153-431 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง 

ประวัติการพัฒนาการทาง การบริหารงานการทาง หลักเกณฑ์การวางแผนการทางการจราจร การ
ออกแบบและปฏิบัติการทางเรขาคณิต การลงทุนและเศรษฐศาสตร์ การทางชั้นรองรับ วัสดุการทาง การ
ออกแบบ การก่อสร้างและการบํารุงรักษาพื้นถนนชนิดอ่อนและชนิดแข็ง 

Historical development of highways; principles of highway planning; traffic, geometric 
design and operations; highway finance and economics; subgrade soils; design, construction 
and maintenance of flexible and regid pavements. 
 
153-325  วัสดุวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีคอนกรีต (Civil Engineering Material Concrete Technology)           3(2-3-6) 

  วิชาบังคับก่อน : 151-271 วัสดุวิศวกรรม 
ส่วนผสมของคอนกรีต ชนิดการใช้งาน การเก็บและการทดสอบ รายละเอียด คุณสมบัติของ

คอนกรีต การออกแบบส่วนผสม การควบคุมคุณภาพ คอนกรีตแบบพิเศษ ส่วนผสมพิเศษ การทดสอบ
คอนกรีตและส่วนผสม รวมทั้งคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุผสมต่าง ๆ รวมทั้งการผสมเพิ่ม 

Concrete ingredients, types, handling and storage, acceptance tests; standard 
specifications; properties of concrete; mix disign; control of concrete quality; special types 
of concrete; admixtues; testing of concrete and ingredients. 
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153-327 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitary Engineering)            3(2-3-6) 
ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมการประปาและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ําดิบ ระบบการจัดส่งน้ําดิบ 

ปริมาณน้ําประปา คุณภาพน้ําประปา มาตรฐานน้ําด่ืม ระบบผลิตน้ําประปา ระบบการจ่ายน้ําประปาในงาน
พัฒนาชนบทและในเมือง รวมถึงการระบาดของโรค การควบคุมการกําจัดสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ การเก็บและ
กําจัดขยะ การสุขาภิบาลในอาคาร การระวังป้องกันโรคภัยในโรงงาน มลพิษจากอากาศและเสียงและการ
กรองน้ํา การเก็บ การฟอกและการกําจัดน้ําเสีย 

An introduction course to the field of  Sanitary and Enviromental Engineering for rural 
and urban development; topics include the communicable diseases and methods of 
communication, control of desease vectors, excreta disposal, refuse collection and disposal, 
building sanitation, industrial hygiene, air and noise pollution, sources of water supply and 
treatment, wastewater collection, treatment and disposal. 
 
153-331  ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Material Testing Laboratory)                      1(0-3-2) 

  วิชาบังคับก่อน: 153-211 กําลังวัสดุ 1 
 พฤติกรรมและการทดสอบวัสดุก่อสร้างทั่ว ๆ ไป เช่น โลหะ ไม้ อิฐ 

Behavior and testing of most common construction materials such as metals timber 
and brick 

 
153-421 วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulic Engineering)              3(3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน: 153-212 ชลศาสตร์ 

นําความรู้พ้ืนฐานจากวิชาชลศาสตร์หรือกลศาสตร์ของไหลมาประยุกต์ใช้กับงานด้านวิศวกรรมชล
ศาสตร์ ประกอบไปด้วย ระบบท่อความดัน ฆ้อนน้ํา เครื่องกังหันน้ํา เครื่องสูบน้ํา การไหลในทางน้ําเปิด การ
ออกแบบหน้าตัดทางน้ําเปิด อ่างเก็บน้ํา เขื่อน ฝายน้ําล้น การระบายน้ํา และแบบจําลองชลศาสตร์ 

Application of fluid mechanic 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. 
 

153-422 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)              4(3-3-6) 
  วิชาบังคับก่อน: 153-322 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 และ 153-325 วัสดุวิศวกรรมโยธาและ 
เทคโนโลยีคอนกรีต 

พฤติกรรมที่สําคัญในการแอ่น โก่ง บิด เฉือน ยึด และการเกิดปฏิกิริยาระหว่างแรง การคํานวณ
ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใช้หลักการที่แรงเค้นใช้งานและหลักการแรงประลัยการใช้งานของคาน 
พ้ืน บันได เสา ฐานราก ผนังกันดินและเฟรม ผลกระทบขั้นสองและปฏิบัติการออกแบบ 

Design of reinforced concrete structures by working stress and ultimate strength 
design concepts; application to beams, slabs, stairs, columns, footings, retaining walls and 
frames; secondary effects; design practice. 
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153-423  วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ (Construction Engineering Management)                   3(3-0-6) 

 อุตสาหกรรมการก่อสร้าง ระบบการจัดหาและส่งมอบโครงการ หลักการจัดองค์กรงานก่อสร้างและ
การทําแผนผังหน้างานก่อสร้างสัญญาและเอกสารเสนอราคา เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนและการควบคุม 
วิธีเส้นทางวิกฤติ (CPM) การจัดหาทรัพยากร การวัดประเมิน ความก้าวหน้า ระบบคุณภาพ การศึกษาความ
เป็นไปได้ การวิเคราะห์ การหมุนเวียนของเงิน กฎหมายและกฎเกณฑ์งานก่อสร้าง ความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้างระบบการเงินและการบัญชี การโต้แย้งและการเรียกค่าเสียหาย การไกล่เกลี่ย 

Construction industry; principles of management; construction organization; 
contracts and tendering; planning and control tools; feasibility study; cash-flow analysis; 
construction laws regulations; safety in construction; construction finance and accounting; 
construction claims and disputes; arbitration. 

 
153-424 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก (Timber and Steel Design)               4(3-3-6) 
  วิชาบังคับก่อน:  153-322 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก องค์อาคารรับแรงอัดและแรงดึง คานและเสา องค์อาคาร
ประกอบขึ้นใหม่ (Built-up) เพลทเกอร์เดอร์ (Plate Girders) รอยต่อชนิดต่าง ๆ เช่น การเชื่อม โบลท์
และนัตส์ การออกแบบโดยวิธี ASD และ LRFD และการปฏิบัติการออกแบบด้วย  

Design of timber and steel structures; tension and compression menders; beams; 
beam-column; built-up members; plate giders; connections. Using design method as ASD 
and LRFD. Including practice and workshop. 

 
153-431 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง (Highway Material Laboratory)                1(0-3-2) 
  วิชาบังคับก่อนหรือเรียนพร้อมกัน: 153-323 วิศวกรรมการทาง 
 ศึกษาพฤติกรรมและการทดสอบวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างผิวทาง ได้แก่ แอสฟัลท์ และแอสฟัลท์
คอนกรีต 
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กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
 
153-224 การสํารวจเส้นทาง (Route Survey)               3(2-3-6) 
  วิชาบังคับก่อน : 153-213 สํารวจ 1 

ความผิดพลาดต่าง ๆ การสร้างเครือข่ายรูปสามเหลี่ยม การวัดและการหาค่าของแอซิมุสอย่าง
แม่นยํา การใช้โต๊ะระนาบราบอย่างแม่นยํา การหาระดับอย่างแม่นยํา การสํารวจไฮโดรกราฟ การสํารวจ
เพื่อทําทางหลวง การสร้างรูปโค้ง วงกลม รูปโค้ง คอมพาวและรีเวอร์ส รูปโค้งสไปรัล (Spiral) รูปโค้งใน
แนวด่ิง การสํารวจตามพื้นที่ลาด งานดิน การหามวลและการสํารวจด้วยภาพถ่าย การสร้างแผนที่ ทั้ง
บรรยายและปฏิบัติการ 

Errors of Triangulation measurements, azimuth measurement, accurate tables survey 
accurate leveling, hydrographic survey. Circular curve for highway, compound and reverse 
curve, spirals curve vertical curve, Plane Surveying, earthwork, mass and photogrammetry, 
Theory and practice. 
 
153-425 วิศวกรรมฐานราก (Foundation Engineering)              4(3-3-6) 
  วิชาบังคับก่อน: 153-328 ปฐพีกลศาสตร์ 

การนําหลักการทางวิชากลศาสตร์ของดินไปใช้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมฐานราก การ
ตรวจสอบสถานที่ แรงเค้นกระทําต่อมวลของดิน การวิเคราะห์ การทรุดตัว ความสามารถในการรับน้ําหนัก 
เสาเข็ม และถังจม (Caissons) การออกแบบฐานรากแผ่ (Spread) การออกแบบฐานรากเสื่อ (Mat) การ
ออกแบบกําแพงกันดิน (Retaining Walls) การตัดหน้าดิน กําแพงหมุดยึด เขื่อนกั้นน้ําและท่อลอด แนะนํา
การปรับปรุงคุณภาพดิน และการปฏิบัติการออกแบบด้วย 

Use of soil mechanics in foundation problem. Site investigation, soil stabilization, 
strength of pile, caissong, retaining walls, culverts. Introduction to soil improvement and 
practice 
 
153-427  โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรรมโยธา (Computer Program for Civil Engineering)            2(1-3-2) 

วิชาบังคับก่อน: 153-322 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านวิศวกรรมโยธา โปรแกรมคํานวณพื้นฐาน โครงสร้าง 

วิศวกรรมปฐพี การบริหารก่อสร้าง และโปรแกรมสมัยใหม่ 
Use of computer software in  civil engineering, basic calculative software, structural 
engineering software, soil mechanical software, construction management software, and 
modern civil engineering software. 
 
153-329  การประมาณการและวิเคราะห์ค่าก่อสร้าง (Construction Cost Estimation and Analysis)                   3(3-0-6) 

  วิชาบังคับก่อน: 153-422 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
วิธีการก่อสร้างและเครื่องจักรที่ใช้งาน การวิเคราะห์ผลงานของการก่อสร้าง การหาปริมาณวัสดุที่ใช้ 

การวิเคราะห์ราคาค่าแรงและเครื่องจักรที่มีใช้งาน หลักเกณฑ์การควบคุมราคา 
Construction methods and equipment; analysis of construction productivity; quantity 

take-off; cost analysis of labour and equipment; principle of cost control. 
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153-426 การออกแบบอาคาร (Building Design)               3(2-3-6) 
  วิชาบังคับก่อน: 153-422 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

การวางรูปแบบทางสถาปัตยกรรม การกําหนดน้ําหนักบนส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง การคํานวณ
ออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบต่าง ๆ ระบบโครงสร้าง ระบบพื้น การวิเคราะห์เฟรม (Frame) การ
ทํางานระหว่างเฟรมกับผนัง ผนัง ระบบสุขาภิบาล ฐานราก มีช่ัวโมงการปฏิบัติการด้วย 

Design of reinforced concrete buildings of various types; structural systems; slab 
systems; frame analysis; interaction of frames and walls; walls; footings. And practice hours. 
 
153-321 อุทกวิทยา (Hydrology)                 3(3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน: 153-212 ชลศาสตร์ 

วัฐจักรของอุทกวิทยา ฝน การซึม น้ําท่า การวัดน้ําฝนและน้ําท่า กราฟน้ําท่า อ่างเก็บน้ํา การระเหย 
การคายระเหยของพืข การพยากรณ์น้ําท่วม การเคลื่อนที่ของน้ําหลาก น้ําบาดาล การวัดค่าตัวแปรต่าง ๆ 
ทางอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยา 

Hydrologic cycles; precipitation; infiltration, runoff; rain and river gauging; 
hydrographs; reservoirs; evaporation; evapotranspiratipn; flood forecasting; flood routing; 
groundwater; measurement of hydrologic and meteorological variables. 
 
153-221 วิศวกรรมธรณีวิทยา (Engineering Geology)               3(2-3-6) 

ขอบข่ายของธรณีวิทยา จักรวาลและโลก ลักษณะพื้นผิวของโลกและวิวัฒนาการทางธรณีวิทยา 
การเปลี่ยนแปลงรูปของผิวโลก โครงสร้างของหิน ปัญหาเกี่ยวกับดิน (Dip) และสไตรค์ (Strike) รอยตัดของ
เวน (Vein) ฟอลทิ่ง (Faulting) และโฟลดิ่ง (Folding) แผนที่และรูปตัดทางธรณีวิทยา เทคนิคการทําแผนที่
ทางธรณีวิทยาในสนาม การเก็บตัวอย่าง การเจาะและเก็บตัวอย่าง การเตรียมแผนที่ทางธรณีวิทยาและการ
ทํารายงาน 

A general survey of geology with particular reference to civil engineering; common 
rockforming minerals; general characteristics and origins of rocks; features of the earth’s 
crust; geology of water supply, reservoirs and dam sites, erosion and flood control; river and 
habour improvement; geological factors affecting quarrying, tunneling, landslide, land 
subsidence, foundations, and building materials. 
 
153-222 วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering)                3(3-0-6) 

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและทฤษฎีการจราจร ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งยวดยาน ความเร็ว เวลา
การเดินทางและความล่าช้า ปริมาณการจราจรจุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง การจอดรถ เครื่องหมาย
และป้าย การจราจร เครื่องควบคุมการจราจร การออกแบบสัญญาณไฟ และการจัดจังหวะไฟจราจรตาม
แยกชนิดต่าง ๆ การใช้สะพานคร่อมบริเวณที่มีปริมาณรถผ่านมาก 

Studies of traffic behavior and theory. Use of vehicles and roadways, time and time 
delay, volume of traffic. Parking signs and traffic signs, traffic control device, Design of traffic 
control sings and use of over pass. 
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153-223 กําลังวัสดุ 2 (Strength of Materials)                3(3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน 153-221 กําลังวัสดุ 1 

การวิเคราะห์แรงเค้นและแรงเครียดอย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ในสภาพต่าง ๆ ของวัสดุ 
การพิจารณาแรงตามแนวแกน แรงโก่งและแรงเฉือน ทฤษฎีของมอฮ์ร ความล้มเหลวของเสาในช่วงยืดหยุ่น 
ความล้มเหลวของเสาในแนวแกนต่าง ๆ คานรูปแบบต่าง ๆ การโก่งตัวที่ไม่เหมือนทั้ง ๒ ด้าน โครงสร้างรับ
แรงไดนามิค 

Rigorous analysis of stress and strain; constitutive relations of materials; combined 
axial, bending and shearing stresses; Mohr’s circle; elastic buckling of columns; composite 
buckling of columns; composite beams; unsymmetrical bending; structures subjected to 
dynamic loads. 
 
153-441 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง (Prestressed Concrete Design)            3(3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน: 153-422 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 

หลักการอัดแรง คุณสมบัติของวัสดุที่เกี่ยวข้อง ระบบการอัดแรง การสูญเสียแรงอัด การวิเคราะห์
และการออกแบบเพื่อรับแรงอัด แรงเฉือน การยึดระหว่างคอนกรีตกับลวดเหล็ก การรับแรงแบริ่ง (Bearing) 
การโก่งตัวลงและการโก่งตัวขึ้น (Camber) 

Concept of prestressing; properties of relevant materials; prestressing systems; loss 
of prestress; analysis and design of sections for flexure, shear, bond and bearing; deflections 
and camber. 

 
153-471 การออกแบบด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา (Sanitary and Water Supply Design)      3(3-0-6) 

  วิชาบังคับก่อน: 153-327 วิศวกรรมสุขาภิบาล 
หลักเกณฑ์เบื้องต้นของการสุขาภิบาลในอาคาร กฎหมายและข้อบังคับ การระบายอากาศ การให้

แสงสว่าง การออกแบบระบบน้ําประปา (ร้อน เย็นและน้ําด่ืม) การออกแบบระบบน้ําเสียและน้ํา การ
ระบายน้ําออกจากพื้นที่ก่อสร้าง การทิ้งและกําจัดน้ําเสียและขยะแข็ง (Solid Wastes) 
 
153-472 วิศวกรรมชายฝั่งทะเล (Coastal Engineering)              3(3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (เรียนชั้นปีที่ 4) 

การเกิด การคาดคะเนและการวัดคลื่น ทฤษฎีของคลื่น รีแฟรคชั่น (Refraction) รีเฟลคชั่น 
(Reflection) และการแตกตัวของคลื่นแสง และการออกแบบโครงสร้างชายฝั่งทะเล การวิเคราะห์โครงสร้าง
จําลองชลศาสตร์ 

Estimation and measurement of waves. Theory of waves, refraction, reflection of 
waves. Analysis and design of coastal structures. 
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153-481 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (Construction Safety)             3(3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (เรียนชั้นปีที่ 4) 

การศึกษาสาเหตุและการป้องกัน กรรมวิธีที่ทําให้เกิดภยันตรายในการผลิตทางอุตสาหกรรมก่อสร้าง 
หลักเกณฑ์การควบคุมสภาวะแวดล้อมในงานอุตสาหกรรมการก่อสร้าง กฎหมายความปลอดภัย หลักเกณฑ์
การจัดการด้านความปลอดภัย ความรู้เบื้องต้นด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรม 
 Study of natures and preventive or remedial procedures to hazards in industrial 
production; Principles of industrial environmental control safety laws; Principles of safety 
management; elementary industrial psychology. 
 
153-482 เทคนิคและเครื่องมือก่อสร้าง  (Construction Methods and Equipment )                  3(3-0-6) 

วิธีการก่อสร้างและเครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารพักอาศัย  การกอ่สร้างอาคารขนาด 
ใหญ่ และ อาคารโรงงาน  การศึกษาเรื่องของเครื่องมือและเครื่องจักรในการก่อสร้างต่าง ๆ  และประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ 

Methods and equipment for building construction, domestic, large building, factory. 
Study of equipment’s and economy. 
 
153-483 สัญญา รายการประกอบแบบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง  

(Contract, Specification and Laws Related to Construction)             3(3-0-6) 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (เรียนชั้นปีที่ 4) 

การจัดทํารายการประกอบแบบ การทําสัญญาระหว่างเจ้าของงานกับผู้รับจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับงานก่อสร้าง เช่น ความรับผิดชอบของวิศวกรด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม และการกําจัดของ
เสีย 

Construction specification, contract, construction law. Engineering repondsibility with 
environment and waste treatment 
 
153-485  การจัดการระบบอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ความรู้สําหรับวิศวกรโยธาในสังคมยุคใหม่       3(3-0-6) 

(Facilities Management)         
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (เรียนชั้นปีที่ 4) 
การจัดการการใช้อาคารและซ่อมบํารุงอาคาร ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า ระบบป้องกันอัคคีภัย การ
ประหยัดพลังงาน การจัดการของเสีย ระบบความปลอดภัย การจัดสวน ระบบสระว่ายน้ํา ระบบกําจัดปลวก 
ระบบอื่นๆเพื่อการจัดการทรัพยากรกายภาพ 
Building Management and maintenance, mechanical system, electrical system, fire 
protection system, energy saving system, waste management, security, pool system, pest 
control system and other related facility management system. 
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153-486 การออกแบบอาคารอัจฉริยะ        3(3-0-6) 

(Smart Building Design)        
การออกแบบอาคารทางวิศวกรรมโยธาและระบบสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้องกับอาคาร

อัจฉริยะ ระบบที่ใช้งานในอาคารอัจฉริยะ ได้แก่ อุปกรณ์ที่รับรู้ข้อมูลต่างๆ ของอาคาร ระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมระบบต่างๆ ภายในอาคารให้เป็นไปอย่างอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าในอาคาร 
แสงสว่าง ระบบลิฟต์ ระบบปรับอากาศ ระบบเตอืนภัย ระบบดับเพลิง และระบบอัตโนมัติในอาคารอื่นๆ  

Civil Engineering and infrastructure design for smart building, system uses for smart 
building, data detection devices, automated building computer control system, electrical 
system, lighting, escalator, air conditioning, alarming system, fire protection system and 
other building automation. 
 
153-487 วิศวกรรมเพื่อความย่ังยืน (Sustainable Engineering)   3(3-0-6) 

วิชาบังคับก่อน: ไม่ม ี
      

หลักการของวิศวกรรมเพื่อความย่ังยืน หลักการของการออกแบบเพื่อความย่ังยืน การออกแบบเชิง
อารยะร่วมสมัย การประเมินวัฏจักรชีวิต เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากร ระบบน้ําและน้ําเสียเพื่อความ
ย่ังยืน ระบบอาคารสมรรถนะสูง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การจัดการพลังงานและระบบ
ไฟฟ้า เทคโนโลยีการขนส่งเพื่อความย่ังยืน 

Principle of sustainable engineering, principle of sustainable design, compemtorary 
universal design, lifecycle assessment, resource management technologies, sustainable 
water and wastewater systems, high performance building systems, applied renewable 
energy technologies, energy management and power systems, sustainable transportation 
technologies. 
 
153-488  การบริหารโครงการ (Project Management)                                          3(3-0-6) 
                        หลักการพื้นฐานการบริหารโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้โครงการ ระบบการจัดหา
และส่งมอบโครงการ หลักการจัดองค์กรโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนและการควบคุม วิธีเส้นทาง
วิกฤติ (CPM) การจัดการทรัพยากร การวัดประเมิน ความก้าวหน้า การจัดการการเงินโครงการ 

 Principle of Project Management, Project Feasilibity Study, Project Procurement and 
Delivery, Project Organization, Project Planning and Control Tools, Critical Path Methords, 
Project Resource Management, Project Performance and Progress Measurement, and Project 
Financial Management  
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153-489 วิศวกรรมระบบราง  (Railway Engineering)    3(3-0-6) 
 หัวข้อเกี่ยวกับรถไฟลอยฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟความเร็วสูง การศึกษาความเป็นไปได้ การ
ออกแบบระบบรถไฟ การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบเส้นทางการขนส่ง ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล 
ระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระบบราง  

Topics related to sky train, subway, high-speed train. feasibility study, train system 
design, structural design, route design, electrical, mechanical and other system related to 
railway transporation 
 
153-491 โครงการวิศวกรรมโยธา 1 (Civil Engineering Capstone Project 1)  3(0-6-6) 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (เรียนชั้นปีที่ 4) 
นักศึกษาจะทําโครงการที่น่าสนใจที่เป็นปัญหาทางวิศวกรรมโยธา โครงการนั้น ๆ นักศึกษาจะเป็นฝ่ายจัดทํา
เสนออาจารย์ผู้ควบคุม เพื่อให้ความเห็นชอบและนําเสนอขออนุมัติต่อภาควิชาต่อไป ระยะเวลาทํางานให้
สิ้นสุดลงในอย่างหนึ่งภาคการศึกษา รายงานประกอบด้วยข้อเขียนและเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
บริบูรณ์ จะต้องเก็บสําเนารายงานไว้ที่ภาควิชาหนึ่งฉบับ นักศึกษาต้องผ่านการสอบปากเปล่าอีกด้วย 
 
153-492 โครงการวิศวกรรมโยธา 2 (Civil Engineering Capstone Project 2)   3(0-6-6) 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (เรียนชั้นปีที่ 4) 
นักศึกษาจะทําโครงการที่น่าสนใจที่เป็นปัญหาทางวิศวกรรมโยธา โครงการนั้น ๆ นักศึกษาจะเป็นฝ่ายจัดทํา
เสนออาจารย์ผู้ควบคุม เพื่อให้ความเห็นชอบและนําเสนอขออนุมัติต่อภาควิชาต่อไป ระยะเวลาทํางานให้
สิ้นสุดลงในอย่างหนึ่งภาคการศึกษา รายงานประกอบด้วยข้อเขียนและเอกสารประกอบต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
บริบูรณ์ จะต้องเก็บสําเนารายงานไว้ที่ภาควิชาหนึ่งฉบับ นักศึกษาต้องผ่านการสอบปากเปล่าอีกด้วย 
 

153-493 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา  
(Preparation for Co-Operative Education for Civil Engineering)        1(0-45-6) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (เรียนชั้นปีที่ 3 และ 4 หรือเทียบเท่า) 
การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติงานสหกิจ ประกอบไปด้วยมารยาท 

บุคลิกภาพ การปฏิบัติตัวเพื่อให้พร้อมต่อการทํางาน 
 

153-494 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา  
(Co-Operative Education for Civil Engineering)                             5(5-36-6) 

  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (เรียนชั้นปีที่ 3 และ 4 หรือเทียบเท่า) 
การปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการสหกิจ ซึ่งเป็นไป

ตามความเห็นของภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เมื่อเสร็จสิ้นก
สรปฏิบัติงานนักศึกษาจะต้องจัดทํารายงานเกี่ยวข้องกับองค์กร การปฏิบัติงาน รวมถึงกรณีศึกษาในการ
พัฒนาระบบงานที่ดําเนินการ มีการสัมมนาและสอบปากเปล่าภายหลังกลับจากสถานประกอบการ 
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153-495  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1 (Special Problems in Civil Engineering 1)    3(0-6-6) 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (เรียนชั้นปีที่ 4) 
  ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธาภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Special study on any civil engineering topics under supervisor. 
 

153-496  ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2 (Special Problems in Civil Engineering 2)    3(0-6-6) 
  วิชาบังคับก่อน: ไม่มี (เรียนชั้นปีที่ 4) 
  ศึกษาหัวข้อที่น่าสนใจทางวิศวกรรมโยธาภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Special study on any civil engineering topics under supervisor. 
 

3.1.5.3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   
รายวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี แต่ต้องไม่ซ้ํากับวิชาในแผนการศึกษา และต้องไม่เป็น

รายวิชาที่กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
Student could select any subjects in Siam University but not already included in 

study plan and not non-credit subject.
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            3.2  ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร 

ลําดับ ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจากสูงสุด

ไปต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํารา,
งานวิจัย, บทความวิชาการ 
(เรียงตามหลักบรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

1 ผศ.ดร. รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ 
 

3100904353692 
 

D.Eng 
M.Eng. 
MBA 
วศ.บ. 

(CM)/AIT/2548 
(CM)/AIT/2543 

(การตลาด)/ม.รามคําแหง/2555 
 (โยธา)/ ม.เกษตร/2538 

10 10  

2 ผศ.ดร. ฤทธี  หงษ์สาคร 3101500284436 
 

D. Eng 
 

M. Eng 
 

วศบ. 
 

Transport Eng/ Asian Institute of 
Technology/2547 

Civil .Eng(Transport Eng.)/ U. of 
Texas at Arlington/2539 
วิศวกรรมโยธา/จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย/2536 

3 3  

3 ผศ.ดร. ไตรทศ  ขําสุวรรณ 
 

3102001119503 Ph.D. 
 

M.Sc. 
วศ.บ 

 

(Inter) Material Science and 
Engineering/ Mahidol U./2559 

(CE.)/U.of Colorado U.S.A./2538 
(โยธา)/ ราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์/

2535 

13 13  
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  3.2.1  อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ลําดับ ตําแหน่ง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจากสูงสุด

ไปต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํารา,
งานวิจัย, บทความวิชาการ 
(เรียงตามหลักบรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

4 ผศ. ภาคภูมิ  มงคลสังข์ 
 

3101600791429 วศ.ม. 
วศ.บ. 

(โครงสร้าง) /ม.ธรรมศาสตร์/2543 
(โยธา) เกียรตินิยม/ม.สยาม/2541 

13 13  

5 ผศ.ดร. พีรวัฒน์  ปลาเงิน 
 

3540500111898 D.Eng 
 วศ.ม. 
วศ.บ. 

Water Engineering/ AIT/2557 
(แหล่งน้ํา)/ ม.เกษตรศาสตร์/2545 

(โยธา)/ม.สยาม/2541 

13 13  
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๓.๒.๒  อาจารย์ประจํา 
ลําดับ ตําแหน่ง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

(นาย/นาง/นางสาว) 
เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจากสูงสุด

ไปต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํารา,
งานวิจัย, บทความวิชาการ 
(เรียงตามหลักบรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

6 ดร. ฐกลพัศ  เจนจิวัฒนกุล 3101201096786 M.Eng 
วศ.บ. 

.(Infrastructure)/AIT/2544 
(โยธา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2540 

13 13  

7 อาจารย์ สมศักดิ์  ชินวิกกัย 
 

310160017388 ป.บัณฑิต 
วศ.บ. 

(วิศวกรรมเทคนิคธรณี)/มจธ/๒๕๔๓ 
(โยธา)/มจธ/๒๕๒๕ 

13 13  

8 ผศ.ดร. ต่อศักดิ์  เลิศศรีสกุลรัตน์ 3102200591784 
 

วศ.บ. 
 

M. Eng. 
 

Ph. D. 

วิศวกรรมโยธา(เกียรตินิยม)/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2539 
Civil Eng.(Structure)/ Asian 

Institute of Technology/2541 
Concrete Structure/ Tokyo 

Institute of Technology/2544 

3 3  

9 ผศ.ดร. เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี 
 

3101700710722 
 

ปร.ด. 
MCM 
วศ.บ. 

(การจัดการ)/ม.สยาม/2551 
(CM)/UNSW/1998 

(โยธา)เกียรตินิยม/มจธ/2534 

13 13  
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 3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
 

ลําดับ ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจากสูงสุด

ไปต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํารา,
งานวิจัย, บทความวิชาการ 
(เรียงตามหลักบรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

1 ศ.ดร. ธีรพงศ์  เสนจันทร์ฒิไชย 3102002439455 วศ.บ. 
 

M. Eng. 
 
 

Ph.D. 

วิศวกรรมโยธา/จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย/2531 

Civil Eng.(Structure)/ Asian 
Institute of Technology/2533 
Structural Eng./ University of 

Manitoba/2537 

3 3  

2 รศ.ดร. บุญชัย  อุกฤษฏชน 3101022698798 
 

วศ.บ. 
 

M. Eng 
D.Sc. 

วิศวกรรมโยธา(เกียรตินิยม)/
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/2534 
Geotech.Eng./MIT.,USA/2538 
Geotech. Eng./MIT.,USA/2541 

3 3  
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๓.๒.๓  อาจารย์พิเศษ 
 

      

ลําดับ ตําแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
(นาย/นาง/นางสาว) 

เลขประจาํตัว
ประชาชน 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจากสูงสุด

ไปต่ําสุด) 

สาขา/สถาบนั/ปีที่จบ ภาระงานสอน (ชม./
สัปดาห์)  

ผลงานทางวิชาการ อาทิ ตํารา,
งานวิจัย, บทความวิชาการ 
(เรียงตามหลักบรรณานุกรม) 

หลักสูตร
ปัจจุบัน 

หลักสูตร
ปรับปรุง 

 

3 รศ.ดร. จรูญ  รุ่งอมรรัตน์ 3720700134873 B.Eng. 
 

M.S. 
 

Ph.D. 

Civil Engineering/ Chulalongkorn 
University/1977 

(Structural Eng.)/ University of 
Taxasat Austin/2000 

Mechanics Engineering/ 
University of Taxasat 

Austin/2004 

3 3  

4  ดร. กิจษณะ  มลิลา 3101000077962 
 

Bachelor 
 

Master 
 

Ph. D 

Geotech. Eng./มหาวิทยาลัยสุรนารี/
1998 

Geotech. Eng./มหาวิทยาลัยสุรนารี/
2002 

Geotech. Eng./มหาวิทยาลัยสุรนารี/
2006 

3 3  
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  4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
การสร้างประสบการณ์ภาคสนามของหลักสูตรทางวิศวกรรมโยธามีสามรายวิชาคือ 
 

153-232 การฝึกสํารวจภาคสนาม หน่วยกิต 1(0-80-0) 
เป็นวิชาให้นักศึกษาออกสํารวจในพื้นที่จริงอย่างน้อย 80 ช่ัวโมง เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ใน
ภาคสนามโดยตรง รายละเอียดเป็นไปตามคําอธิบายรายวิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบคืออาจารย์ผู้สอนวิชาทางด้านการสํารวจ 
 
153-593 เตรียมความพร้อมสหกจิศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา หน่วยกิต 1(0-45-6) 
เตรียมความพร้อมก่อนทํางานในสถานประกอบการ เป็นเวลาอย่างน้อย 15 ครั้ง รายละเอียดเป็นไป
ตามคําอธิบายรายวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบคืออาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมโยธาทุกท่าน 
 
153-594 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา หน่วยกิต 5(5-36-6) 
ทํางานในสถานประกอบการ เป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งภาคเรียนหรือ 16 สัปดาห์ ในชั้นปีที่ 4 
รายละเอียดเป็นไปตามคําอธิบายรายวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบคืออาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมโยธาทุก
ท่าน 
 
          4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
153-232 การฝึกสํารวจภาคสนาม 
ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทําขึ้นระหว่างการฝึกงานประเมินโดยคณาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชา  
 
153-593 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา 
ประเมินจากการอบรมรายงานที่นิสิตจัดทําขึ้นระหว่างการอบรม 
 
153-594 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา 
ประเมินจากรายงานที่นิสิตจัดทําขึ้นระหว่างการฝึกงาน 
- การประเมินโดยสถานประกอบการ 
- ประเมินโดยคณาจารย์นิเทศก์งาน 
       
  4.2  ช่วงเวลาจดัประสบการณ์ภาคสนาม 
153-232 การฝึกสํารวจภาคสนาม 
จัดในช่วงชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 นักศึกษาได้เรียนวิชา 153-213 สํารวจ 1 และ 153-224 การสํารวจ
เส้นทาง เรียบร้อยแล้ว 
 
153-593 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา 
จัดในช่วงชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  
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153-594 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา 
จัดในช่วงชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 นักศึกษาห้ามลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นๆในภาคการศึกษานี้เพื่อไป
ทํางานในสถานประกอบการ 
 
          4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดตามระเบียบการทะเบียนของทางมหาวิทยาลัย ไม่กระทบกับตารางสอนส่วนอื่นเนื่องจาก 
เป็นการทํางานในภาคเรียนที่ 3 ทั้งสิ้น 

 
  5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
153-232 การฝึกสํารวจภาคสนาม 

กําหนดให้นักศึกษาทําแผนที่เส้นทาง แผนที่เส้นชั้นความสูงจากการปฏิบัติงานในสถานที่จริง 
คณาจารย์ผู้ควบคุมเป็นผู้ตรวจสอบประเมิน 
153-594 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา 

กําหนดให้นักศึกษาทําโครงงานโดยเลือกประเด็นที่น่าสนใจจากสถานประกอบการ ภายใต้
คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยง  
 

5.1  คําอธิบายโดยย่อของการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
153-232 การฝึกสํารวจภาคสนาม 

กําหนดให้นักศึกษาทําแผนที่เส้นทาง แผนที่เส้นชั้นความสูงจากการปฏิบัติงานในสถานที่จริง 
คณาจารย์ผู้ควบคุมเป็นผู้ตรวจสอบประเมิน 

 
153-594 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา 

กําหนดให้นักศึกษาทําโครงงานโดยเลือกประเด็นที่น่าสนใจจากสถานประกอบการ ภายใต้
คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยง  
 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
153-232 การฝึกสํารวจภาคสนาม 

แผนที่ที่นักศึกษาสร้างขึ้นจากการปฏิบัติงานในสถานที่จริงจะถูกประเมินจากคณาจารย์ผู้
ควบคุมการสํารวจเป็นผู้ตรวจสอบประเมิน 
153-594สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา 

โครงงานสหกิจของนักศึกษาจะผ่านการประเมินด้วยการส่งรูปเล่มและการสอบปากเปล่า 
คณะกรรมการคือคณาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยง 

 
         5.3  ช่วงเวลา 
153-232 การฝึกสํารวจภาคสนาม 
การประเมินหลังจากนักศึกษากลับจากฝึกสํารวจภาคสนามประมาณสองสัปดาห์ 
153-594 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา 
การประเมินหลังจากนักศึกษากลับจากโครงการสหกิจประมาณสองสัปดาห์ 
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         5.4  จํานวนหน่วยกิต 
153-232 การฝึกสํารวจภาคสนาม หน่วยกิต 1(0-80-0) 
153-593 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา หน่วยกิต 1(0-45-6) 
153-594 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา หน่วยกิต 5(5-36-6) 
 
         5.5  การเตรียมการ 
153-232 การฝึกสํารวจภาคสนาม 

คณาจารย์และนักศึกษาจะจัดเตรียมอุปกรณ์ พาหนะ และประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ฝึก
สํารวจเพื่อขออนุญาตเข้าฝึก โดยการเตรียมการจะดําเนินการในช่วงภาคการศึกษาที่สอง 
153-594 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา 
 
1. การกําหนดสถานที่ฝึก 

คณะจะเลือกสถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาฝึกงานในวิชาสหกิจศึกษา โดยพิจารณาเลือก
สถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมโยธา หรอืมีกิจกรรมด้านวิศวกรรมโยธาใน 
สถานประกอบการนั้น และตอ้งมีปริมาณงานหรือกิจกรรมมากพอที่จะใหน้ักศึกษาเรียนรู้หรือได้ 
ประสบการณ์จากการฝึกในสถานประกอบการนั้น นอกจากนี้สถานประกอบการควรตั้งอยู่ในพื้นที่ 
ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางของนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ 
 
         5.6  กระบวนการประเมินผล 
153-232 การฝึกสํารวจภาคสนาม 

แผนที่ที่นักศึกษาสร้างขึ้นจากการปฏิบัติงานในสถานที่จริงจะถูกประเมินจากคณาจารย์ผู้
ควบคุมการสํารวจเป็นผู้ตรวจสอบประเมินว่าแผนที่ยอมรับได้หรือไม่ 

 
153-594 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา 

โครงงานสหกิจของนักศึกษาจะผ่านการประเมินด้วยการส่งรูปเล่มและการสอบปากเปล่า 
คณะกรรมการคือคณาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยง 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
4.1 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
 

4.1.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ตัวอย่าง 
1.1 ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
1. การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
2. มีการเรียนการสอนโดยฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 
3. ส่งเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของ
มหาวิทยาลัย 
 

 
1.2 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. ส่งเสริมนักศึกษาในการสอบวัดมาตรฐานความรู้และทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย 
2. มีรายวิชาที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นแหล่งข้อมูล 
  

 
1.3  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และข้อกฏหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิด 
 
 

  
2 การพัฒนาทักษะผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 หมวดศึกษาทั่วไป  

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) เชื่อมั่นในคุณธรรม 
2) ปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม 
3) มีความขยันอดทน 
4) มีวินัย 
5) ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 
6) ตระหนักและรู้คุณค่าของศิลปะและดนตรี 
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2.1.2   กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   1) กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร  ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรม
เช่นการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา   การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของ
การเรียนรู้  

กระตือรือร้นในการเรียนรู้รวมทั้งลักษณะอันพึงประสงค์ของคนดีการยกย่องผู้ทําความดี 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

อย่าง 
ลึกซึ้งถึงคุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 

4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรม จริยธรรมที่
ต้องการ 
ปลูกฝังบ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
และกรณี 

ตัวอย่าง เช่นพฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 
6) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณค่าของศิลปะ

และดนตรี 
รวมทั้งคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ 

2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่นการการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา การ

แต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย 
2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคท่ี

เป็นไปอย่างสุจริต 
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย  

ความเป็น 
ผู้นําผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 

 
2.2 ด้านความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ทางวิชาการในศาสตร์ต่างๆทีเกี่ยวข้องและสาขาอื่น 
2) มีความรู้ด้านสังคมโลก 

   3) มีความรู้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทย  
5) วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อดํารงไว้ซึ่งสุขภาวะ 
6) สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตามหลักการสื่อสาร 
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2.2.2  กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เน้นการเรียนการสอนที่

เป็น (Active Learning)     
2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน

ด้านสังคมโลกผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริงที่

เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์

ตรง เพื่อให้มีการเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ใน
ชีวิตประจําวัน 

5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดย
คํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวันอย่างมี
ความสุข 

6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเสนองานในรูปแบบการทํารายงาน 
การนําเสนองานทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน 
   2) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
การศึกษา 
   3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน 

4) ประเมินจากผลการการทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการทํารายงานหรือการ
นําเสนอ 

งานทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  
 

2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และแก้ปัญหา 
   2) ใฝ่รู้ และรู้วิธีแสวงหาความรู้ 

3) คิดอย่างมีเหตุผล 
4) ประยุกต์ใช้ความรู้และแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 

2.3.2  กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน

คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จําลอง 
2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การ

สัมภาษณ์จากผู้มีประสบการณ์ แล้วนํามาสรุปเป็นสาระความรู้ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
   4) จัดการเรียนการสอนแบบ(  Problem based learning ).ในลักษณะ
การประเมินสภาพปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจําวัน  โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพื่อดารแก้ปัญหา 
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2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 

2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา 
   3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ต้ังแต่การต้ังคําถาม การ
สืบค้น การคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 

4) ประเมินจากการจัดทําโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะ
ที่นํามาใช้ในสถานการณ์จริง 
 

2.4  ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม  
2) รู้จักตนเอง  และผู้อ่ืน 
3) สามารถทํางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5) มีบุคลิกภาพที่ดีแสดงออกถึงภาวะผู้นําในสถานการณ์ที่เหมาะสม 

2.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

   1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นกลุ่มและ
งานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล  เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ   การยอมรับความแตกต่างของ
ตนในสังคม 

   2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรก เรื่องความรับผิดชอบ  การทํางานเป็นทีม  มีมนุษยสัมพันธ์  

การเข้าใจวัฒนธรรมในองค์กร ในรายวิชาต่างๆ 
   4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน ได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยการ
เรียนรู้เช่น ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสแสดงออกในการ
เป็นผู้นําผู้ตามท่ีดีเช่นการทํางานเป็นกลุ่ม 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทํากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
2) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน 
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 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้ 
2) สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตรแ์ละสถิติพ้ืนฐานในการทาํงาน  และ
ชีวิตประจําวัน 

 

2.5.2  กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดการอ่านการ
เขียน  

และการนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 
2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดการอ่านการ

เขียน และการนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 
3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่

หลากหลายและเหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้

คณิตศาสตร์เชิงตัวเลขสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

  2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการ
สื่อสารด้านภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ 

2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน 
และการร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากทักษะการเขยีนรายงาน การนําเสนอ  ผลงาน โดยใช้
เทคโนโลยี 

4) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาคและการทดสอบ
ปลาย
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

                 ความรับผิดชอบหลัก 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

101-101 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              

101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก           
101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพเพื่อความเป็นผู้นํา         
101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด              

101-105 เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม              

101-106 การเมืองและกฎหมายใกล้ตัว              

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชวีิต           
101-108 หลักตรรกศาสตรแ์ละทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต            
101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ          
101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน           
101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่           
101-112 อารยธรรมศึกษา          
101-113 ทักษะการศึกษา          

101-114 จิตวิทยาทั่วไป          
101-115 สังคมวิทยาเบื้องต้น           
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

101-116 หลักเศรษฐศาสตร์             
               

 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร 
 

101-201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร              
101-202 ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ         
101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น          
101-204   ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน        
101-205   ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ         
101-206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ        
101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน        
101-208 การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน            

101-209 ภาษาจีน 1          
101-210 ภาษาจีน 2         
101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1         
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2         
101-213 ภาษาเกาหลี 1         
101-214 ภาษาเกาหลี 2         

 
3. กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
 

101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21            
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ           

101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน              

101-304 
 

ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้างนวัตกรรม 
และธุรกิจใหม่   

 
 

 
 

    

101-305 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อทุกคน         
101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน              
101-307 เทคโนโลยีสารสนเทศ         
101-308 คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน         
101-309 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม          
101-310 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี           
101-311 เคมีในชีวิตประจําวัน           
101-312 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจําวัน         
101-313 สถิติพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล         
101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม         
101-315 สถิติความน่าจะเป็น         

 
4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสนุทรยีศาสตร ์
 

101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย          
101-402 ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต          

101-403 นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม           
101-404 การตามหาและออกแบบความฝัน              
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รหัสวิชา ชื่อวิชา 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

101-405 โยคะ สมาธิ และศิลปะการดํารงชวึิต              
101-406 การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค ์              

 
 
 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1  เชื่อมั่นในคุณธรรม 
1.2  ปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม 
1.3 มีความขยันอดทน 
1.4 มีวินัย 
1.5 ซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 
1.6 ตระหนักและรู้คุณค่าของศิลปะ

และดนตรี 
 

2.1มีความรู้ทางวิชาการในศาสตร์
ต่างๆทีเกี่ยวข้องและสาขาอื่น 

2.2 มีความรู้ด้านสังคมโลก 
2.3 มี ค ว า ม รู้ ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม 
2.4 มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ

สังคมไทย  
2.5วิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้องเพื่อดํารงไว้

ซึ่งสุขภาวะ 
2.6 สามารถใช้ภาษาได้ถูกต้องตาม

หลักการสื่อสาร 

3.1 คิดวิ เคราะห์สั ง เคราะห์และ
แก้ปัญหา 

3.2 ใฝ่รู้ และรู้วิธีแสวงหาความรู้ 
3.3  คิดอย่างมีเหตุผล 
3.4 ประยุกต์ใช้ความรู้และแก้ปัญหา

ในชีวิตประจําวัน 

4.1 รับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม  
4.2 รู้จักตนเอง  และผู้อื่น 
4.3 สามารถทํางานเป็นทีมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.4  มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
4.5 มีบุคลิกภาพที่ ดีแสดงออกถึง

ภาวะผู้ นํ า ในสถานการณ์ ที่
เหมาะสม 

 
 

5.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อ
การสื่อสารได้ 

5.2 สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

5.3 สามารถ เลื อก ใช้ เ ทค โน โลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

5.4 สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์
และสถิติพื้นฐานในการทาํงาน  
และชีวิตประจาํวัน 
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4.3 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลของวิชาทางเฉพาะทางวิศวกรรม 
4.3.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 วิชาทางเฉพาะทางวิศวกรรม  

  4.3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม 
เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
  2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม  
  3) มีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง
ตามลําดับความสําคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย์ 
  4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อบุคคล  
องค์กร สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมถึงเข้าใจถึงบริบททางสังคมของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
 

   4.3.1.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   1) กําหนดให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร  ปลูกฝังความมีคุณธรรม จริยธรรมเช่นการเข้า
ช้ันเรียนตรงเวลา   การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่าง 
ลึกซึ้งถึงคุณธรรมที่ต้องการปลูกฝัง มีความขยันอดทน 

3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจถึงคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการ 
ปลูกฝังบ่มเพาะให้ปรากฏในตัวผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงและกรณี 
ตัวอย่าง เช่นพฤติกรรมด้านคุณธรรมเช่นความซื่อสัตย์ ประหยัด อดออม 

4.3.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้คุณค่าด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่นการการเข้าช้ันเรียนตรงเวลา การแต่งกาย

ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  การเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รบัมอบหมาย 
2) ประเมินจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาคท่ีเป็นไปอย่าง

สุจริต 
3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่แสดงถึงความมีวินัย  ความเป็น 

ผู้นําผู้ตามท่ีดี ความรับผิดชอบ การมีจิตสาธารณะ 
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4.3.2 ด้านความรู้ 
4.3.2.1 ความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน วิศวกรรม
พ้ืนฐาน เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 

2) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สําคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม 

3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม วามถึงการประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

4.3.2.2  กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เน้นการเรียนการสอนที่เป็น (Active 

Learning)     
2) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนด้านสังคม

โลกผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอน  
3) จัดให้มีการเรียนรู้จากห้องปฏิบัติการ และหรือสถานการณ์จริง 
4) จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ตรง เพื่อให้มี

การเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้  ทักษะกระบวนการ หลักการและทฤษฏีสู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวัน 
5) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอก โดยคํานึงถึงความ

เปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยี สู่การประยุกต์ในชีวิตประจําวันอย่างมีความสุข 
6) จัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้โดยการนําเสนองานในรูปแบบการทํารายงาน การ

นําเสนองานทั้งแบบกลุ่มและหรือเป็นรายบุคคล 
4.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   1) ให้มีการประเมินตนเองก่อนเรียนและภายหลังการเรียน 
   2) ประเมินโดยการทดสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาคการศึกษา 
   3) ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมของรายวิชาทั้งในและนอกห้องเรียน 

4) ประเมินจากผลการการทําแบบฝึกหัดในชั้นเรียนการทํารายงานหรือการนําเสนอ 
งานทั้งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล  
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4.3.3 ทักษะทางปัญญา 
4.3.3.1 ทักษะทางปญัญา 

 1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี 
 2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุประเด็นปัญหาและความต้องการ 
 3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาดา้นวิศวกรรมได้อย่างมีระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรบัใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการพัฒนา 
นวัตกรรมหรือต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 
 5) สามารถสบืค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม ่ๆ 

 
4.3.3.2  กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิดเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ด้วยเหตุผลเช่นการอภิปรายกลุ่ม จัดสถานการณ์จําลอง 

2) การถาม ตอบปัญหาแสดงความเห็นในชั้นเรียน 
3) จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง เช่นการฝึกปฏิบัติ การสังเกต การสัมภาษณ์

จากผู้มีประสบการณ์ แล้วนํามาสรุปเป็นสาระความรู้ และนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
   4) จัดการเรียนการสอนแบบ(  Problem based learning ).ในลักษณะการประเมิน
สภาพปัญหาที่เกิด กับชีวิตประจําวัน  โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เพื่อดารแก้ปัญหา 
 

4.3.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินจากรายงานการเรียนรู้ 

2) ประเมินจากผลการวิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสมในการแก้ปัญหา 
   3) ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ต้ังแต่การต้ังคําถาม การสืบค้น การ
คิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ 

4) ประเมินจากการจัดทําโครงการเพื่อประยุกต์องค์ความรู้ในรายวิชาทักษะที่
นํามาใช้ในสถานการณ์จริง 
 

4.3.4 ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
4.3.4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบคุคลและความรบัผิดชอบ 

 1) สามารถสือ่สารกับกลุ่มคนสที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาสื่อสารต่อสงัคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม 
 2) สามารถเปน็ผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและอํานวยควยาม
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ 
 3) สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง และสอดคลอ้งกับทางวิช่ชีพ
อย่างต่อเนื่อง 
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 4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นําและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่าง
เหมาะสมกับความรับผิดชอบ   
 5) จิตสํานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทํางาน และการรักษาสภาพแวดล้อม 
 

4.3.4.2 กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
   1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นกลุ่มและงานที่
ต้องมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล  เพื่อฝึกทักษะความรับผิดชอบ   การยอมรับความแตกต่างของตนในสังคม 

   2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
3) สอดแทรก เรื่องความรับผิดชอบ  การทํางานเป็นทีม  มีมนุษยสัมพันธ์  การเข้าใจ

วัฒนธรรมในองค์กร ในรายวิชาต่างๆ 
   4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน ได้มีปฏิสัมพันธ์ช่วยการเรียนรู้เช่น 
ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้โอกาสให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสแสดงออกในการเป็นผู้นําผู้
ตามท่ีดีเช่นการทํางานเป็นกลุ่ม 

 
  4.3.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกขณะทํากิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
2) การนําเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
3) การประเมินความรับผิดชอบ ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
4) การประเมิน โดยเพื่อนในชั้นเรียน 

 
4.3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.3.5.1 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สําหรับการทํางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี 
  2) มีทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อ
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์ 
  3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธภาพ 
  4) มีทักษะในการสื่อสารขอ้มูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ ์
  5) สามารถใชเ้ครื่องมือการคํานวณและเครือ่งมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพในสาขา
วิศวกรรมที่เกีย่วข้องได้ 
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4.3.5.2  กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดการอ่านการเขียน  
และการนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาต่างประเทศ 

2) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกทักษะการสื่อสารทั้งการพูดการอ่านการเขียน และ
การนําเสนอในชั้นเรียนเป็นภาษาไทย 

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนได้สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายและเหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผู้เรียนได้ใช้คณิตศาสตร์
เชิงตัวเลขสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

 

  4.3.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจ ทักษะการสื่อสารด้าน
ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ ผ่านสื่อเทคโนโลยีแบบต่างๆ 

2) สังเกตพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียน และการ
ร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากทักษะการเขียนรายงาน การนําเสนอ  ผลงาน โดยใช้เทคโนโลยี 
4) ประเมินจากการทดสอบย่อย ทดสอบกลางภาคและการทดสอบปลายภาค 
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การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบ 
 

จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
หมวดวิชาเฉพาะสาขา  

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร ์  
123-101 เคมีทั่วไป                           
123-102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป                           
124-101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1                           
124-102 ฟิสิกส์ทั่วไป 2                           
124-103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1                           
124-104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2                           
125-201 คณิตศาสตร์ 1                           
125-202 คณิตศาสตร์ 2                           
125-203 คณิตศาสตร์ 3                           

กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร ์  
151-101 การเขียนแบบทางวิศวกรรม                           
151-201 กลศาสตร์วิศวกรรม                           
151-271 วัสดุวิศวกรรม                           
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การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบ 

จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
155-101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับ

งานวิศวกรรม 
                          

125-301 คณิตศาสตร์วิศวกรรม                             
153-211 กําลังวัสดุ 1                           
153-212 ชลศาสตร์                           
153-231 ปฏิบัติการชลศาสตร์                           
153-213 สํารวจ 1                           
153-232 การฝึกสํารวจภาคสนาม                           
151-202 การปฏิบัติงานพื้นฐานวิศวกรรม                           

กลุ่มวิชาบังคับเฉพาะสาขา  
153-322 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1                           
153-326 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2                           
153-422 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก                           
153-328 ปฐพีกลศาสตร์                           
153-332 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์                           
153-325 วัสดุวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

คอนกรีต 
                          

153-331 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา                            
153-424 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก                            
153-421 วิศวกรรมชลศาสตร์                           
153-323 วิศวกรรมการทาง                           
153-431 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง                           
153-423 วิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ                           
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การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบ 

จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา  

153-425 วิศวกรรมฐานราก                           
153-224 การสํารวจเส้นทาง                           
153-321 อุทกวิทยา                           
153-329 การประมาณการและวิเคราะห์ค่าก่อสร้าง                           
153-427 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรรมโยธา                           
153-223 กําลังวัสดุ 2                           
153-221 วิศวกรรมธรณีวิทยา                            
153-222 วิศวกรรมการจราจร                           
153-327 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล                           
153-426 การออกแบบอาคาร                           
153-441 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง                           
153-471 การออกแบบด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลและการประปา                           
153-451 การออกแบบพื้นผิว                           
153-444 การออกแบบอาคารรับแรงแผ่นดินไหว                           
153-481 ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง                           
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การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก            ความรับผิดชอบ 

จุดมุ่งหมาย คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รหัสวิชา รายชื่อวิชา 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 
153-482 เทคนิคและเครื่องมือก่อสร้าง                            
153-483 สัญญา  รายการประกอบแบบ และ

กฎหมายเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง 
                          

153-485 การจัดการระบบอาคารสถานที่และอุปกรณ์                           
153-486 การออกแบบอาคารอัจฉริยะ                           
153-487 การออกแบบและการก่อสร้างเพื่อความยั่งยืน                           
153-488 การบริหารโครงการ                           
153-489 วิศวกรรมระบบราง                           
153-491 โครงการวิศวกรรมโยธา 1                           
153-492 โครงการวิศวกรรมโยธา 2                           
153-493 เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาวิศวกรรมโยธา                           
153-494 สหกิจศึกษาสําหรับวิศวกรรมโยธา                           
153-495 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 1                           
153-496 ปัญหาพิเศษทางวิศวกรรมโยธา 2                           

หมวดวิชาเลือกเสรี  
 เลือกเสรี                           
 เลือกเสรี                           
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.   กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 
1.1   นักศึกษามีสิทธ์ิเข้าสอบในรายวิชาใดจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ของชั่วโมงที่มีการสอนในวิชานั้น 
 
1.2   สัญลักษณ์ของการวัดผล 

 ผลการสอบของแต่ละรายวิชา จะวัดออกมาเป็นลําดับขั้น(Grade) โดยมีแต้มประจํา  
(Grade Point) ดังนี้ 

         ลําดับขัน้           ความหมาย   แต้ม 
  A   ดีเยี่ยม    4.00 
  B+    ดีมาก    3.50 
  B    ดี    3.00 
  C+    ค่อนข้างดี   2.50 
  C   พอใช้     2.00 
  D+    อ่อน    1.50 
  D   อ่อน     1.00 

  F   ตก       0 
 

2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
มีกระบวนการดังนี้ 

2.1  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประจําคณะ  ทําหน้าที่ตรวจแฟ้มสะสมรายวิชาประมวลผลการตรวจ 
แฟ้ม สรุปข้อเสนอแนะ และการปรับปรุงรายวิชาในการเรียนการสอนของภาคการศึกษาถัดไป  

2.2   มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาซึ่งได้รับการแต่งต้ังจาก
สภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิระดับรองศาสตราจารย์หรือปริญญาเอกจากภายนอก  และภายใน
สถาบัน  ทําหน้าที่ในการกลั่นกรองข้อสอบและกระบวนการวัดและประเมินผล 

 
3.   เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ศึกษาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร และได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ตํ่ากว่า  
2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับของ ม.สยาม 
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*หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย ์
 
*1.   การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่                              

1.1  อาจารย์ใหม่ทุกคนเข้าโปรแกรมปฐมนิเทศ ประกอบด้วย 
1.1.1  บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ตามพันธกิจ 
1.1.2  สิทธิประโยชน์ของอาจารย์และกฏระเบียบต่าง ๆ 
1.1.3  หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัย  
1.1.4  มีการจัดทําเอกสารเป็นคู่มือสําหรับอาจารย์ใหม่ 

*1.2 มอบหมายอาจารย์ผู้อาวุโสงานเป็นอาจารย์พี่เลี้ยง โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 
1.2.1  ให้คําแนะนําและการปรึกษาเพื่อเรียนรู้และปรับตนเองเข้าสู่การเป็นอาจารย์ 
1.2.2  ให้คําแนะนําและให้เข้ารับการอบรมการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
1.2.3  ประเมินและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่ 

1.3  การดําเนินการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านการเรียนการสอน ความรู้ที่ทันสมัย ทักษะที่พึงมี

สําหรับการเป็นอาจารย์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนถึงการวิจัย โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการ 
ส่งเสริมให้เข้าร่วมการประชุม สัมมนา และอบรมในสถาบันอื่น ๆ ดังนี้ 

1.3.1  สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
1.3.2  สนับสนุนให้เข้าร่วมการอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.3.3  สนับสนุนให้ศึกษาดูงาน อบรมต่างประเทศ 
1.3.4  สนับสนุนให้ทํางานวิจัย 
1.3.5  แนะนําทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
1.3.6  ร่วมงานวิจัยกับอาจารย์ในคณะต่างๆ รวมทั้งภายนอกมหาวิทยาลัย และตีพิมพ์ผลงาน 
1.3.7  สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
1.3.8  จัดต้ังหัวหน้าผู้ประสานงานวิจัยของคณะเพื่อช่วยอาจารย์ในการทําวิจัย 

 
*2.   การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.1.1 จัดระบบการประเมินผลด้านการสอนและการประเมินผลอย่างมีส่วนร่วมระหว่างผู้สอน 

ผู้บริหารและผู้เรียน 
2.1.2  จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เพื่อทบทวนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

ประจําปี โดยเน้นที่ต้นแบบมาตรฐานคุณวุฒิตามรายละเอียดหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชา (course 
description)  

2.1.3  สนับสนุนให้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ 
ทันสมัยทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่สอดคล้องกับสิ่งที่ควรเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1.4  จัดการอบรมเกี่ยวกับการออกข้อสอบให้ได้มาตรฐาน การทํา blue print การออก 
ข้อสอบ การประเมินผล (ตัดเกรด) อิงเกณฑ์ และอิงกลุ่ม 

2.1.5  สนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ 
สอนและการประเมินผล 
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2.1.6  พัฒนาระบบการประเมินโดยผู้ร่วมงาน 
2.1.7  สนับสนุนให้ทําวิจัยในชั้นเรียน 

     2.1.8  พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
          2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1  สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมทักษะปฏิบัติ 
2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มคุณวุฒิทั้งด้านวิชาการ (ศึกษาต่อ) และการเพิ่มคุณวุฒิ 

ตําแหน่งวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์) 
2.2.3  กําหนดเป็นนโยบายที่อาจารย์ทุกคนควรปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง 
2.2.4  สนับสนนุให้อาจารย์ทุกคนต้องมีจริยธรรม คุณธรรมวิชาชีพในการฝึกปฏิบัติ 

 
หมวดที่ 7. การประกันคณุภาพหลักสูตร 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

 อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิช ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

2.  บัณฑิต 
          อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้     

การทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษา 

3. นักศึกษา 

      อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล     
การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย ์

      อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ต้ังแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก
อาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย ์

 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 

      อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ
หลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา การประเมินผู้เรียน การกํากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มัวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
 อธิบายระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจําหลักสูตร 
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7.    ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Index) 
ตัวบ่งชี้และเปา้หมาย ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
1.อาจารยป์ระจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 ส่วนร่วมในการประชมุ
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน   การดาํเนนิงานหลักสูตร 

× × × × × 

2. มีรายละเอยีดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

× × × × × 

3. รายละเอียดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

× × × × × 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

× × × × × 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กําหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

× × × × × 

7. มีการพัฒนา/ปรบัปรงุการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาํเนนิงานที่รายงานใน 
มคอ.7  ปีที่แล้ว 

× × × × × 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาํแนะนาํด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

× × × × × 

9. อาจารยป์ระจําทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/ หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

× × × × × 

10.จํานวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือวิชาชพีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

× × × × × 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5   จากคะแนน 5.0 

   × × 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิตทีมี่ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    × 

13.อ่ืนๆ ระบุ.....      
รวมตัวบ่งชี้(ขอ้) ในแต่ละป ี      
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)      
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)      
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรบัปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.    การประเมินประสิทธิผลของการสอน      
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน (กระบวนการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การนําไปใช้ การประเมิน
การสอน และนํามาแก้ไขปรับปรุง การหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่ม) 

อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้ประเมินผู้เรียนในหัวข้อที่กําหนดนักศึกษามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การต้ังคําถามและการตอบคําถาม
ของนักศึกษาในชั้นเรียน การทดสอบกลางภาคและปลายภาคเรียน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถทราบได้ว่ากลยุทธ์การสอนที่ใช้อยู่ประสบความสําเร็จหรือไม่และควร
ปรับเปลี่ยนอย่างไร   
 
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

หลังสอบกลางภาค นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชาจะทําการประเมินการสอน 
ของอาจารย์ในทุกด้าน ทัง้ด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรงต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์รายวิชา ช้ีแจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชารวมทั้งการใช้สือ่การสอน 

 
2.    การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวางแผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ และ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.2  คณะกรรมการดําเนินการสํารวจข้อมูลการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบัน บัณฑิตที่จบ
การศึกษาซึ่งศึกษาโดยใช้หลักสูตรที่ต้องการประเมิน ผู้ใช้บัณฑิต  อาจารย์ภายในหมวดวิชา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
2.3  ประมวลผลการสํารวจ 
 

3.    การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวด ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมิน

อย่างน้อย ๓ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกนัคุณภาพภายใน) 
 

4.    การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
นําข้อมูลการสํารวจการประเมินหลักสูตรทั้งหมดทําการวิเคราะห์ เพื่อพิจารณาผลการสํารวจ 

และนํามาปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและนําเสนอแก่คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา เพื่อดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาต่อไป  

 
* หมายเหตุ แนบเอกสารผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 
 
 

 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 

 
ฉบบัเดิม พ.ศ. 2555 

 
และ 

 
ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
ฉบับเดิม พ.ศ. 2555 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ของมหาวิทยาลัยสยาม 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2562 สาระในการ 
ปรับปรุง 

โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
คณะวิชาสังกัดด้านสายสังคมศาสตร์  37    หน่วยกิต 
คณะวิชาสังกัดด้านสายวิทยาศาสตร์            34    หน่วยกิต 
คณะวิชาสังกัดด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ    32    หน่วยกิต 
  

โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หน่วยกิตรวม              ไม่น้อยกว่า  33       หน่วยกิต  
 
 
 

จํานวนหน่วยกิตรวม
เท่ากันทุกคณะวิชา 
และสาขาวิชาแต่เปิด
โอกาสให้นักศึกษามี
โอกาสเลือกเรียนตาม
ความสนใจมากขึ้น 

 
ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9     หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         15-17    หน่วยกิต 
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   
- สําหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตร์  9    หน่วยกิต 
- สําหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์  6    หน่วยกิต 
- สําหรับนักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ  6  
  หน่วยกิต 
4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา   2    หน่วยกิต 

ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้ 
1) ให้เรียนแต่ละกลุ่มวิชาตามที่กําหนด จํานวน 18 หน่วยกิต ดังนี้  
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์        3        หน่วยกิต 
*101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
               เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                3(3-0-6) 
  (Sufficiency Economy Philosophy for 
               Sustainable Development) 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร   9        หน่วยกิต 
*101-201  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5) 
              (Thai Language for Communication)   
**101-204 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน            3(2-2-5)
   (Daily Life English)  
**101-205 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ      3(2-2-5)  
  (English for Academic Study)  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     3        หน่วยกิต 
**101-301 ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21             3(2-2-5) 
               (Digital Literacy for 21st Century) 
กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   3   หน่วยกิต 
**101-401 ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย   3(2-2-5)
   (Life, Well-Being and Sports)   
         
2) และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต 

 
- มีวิชาบังคับ 6 รายวิชา 
  18 หน่วยกิต 
- นักศึกษาทุกคณะวิชา 
  เรียนวิชาบังคับเหมือน 
  กันทุกวิชา 
- เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาที่ 3  
  และ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เปิดโอกาสให้นักศึกษา 
  ได้เลือกเรียนตาม 
  ความสนใจ 15 หน่วย 
  กิต 

 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  9   หน่วยกิต 
   ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
100-101  หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
                                                      3(3-0-6) 
             (Principles of Economics and Philosophy  
             of Sufficiency Economy) 
100-106  อาเซียนในโลกยุคใหม่                         3(3-0-6) 
             (ASEAN in the Modern World)  
และเลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
100-102  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต         3(3-0-6) 
              (Philosophy, Religions and Life Style)  

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
**101-102 ความเป็นพลเมืองในสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)
  (Civic Literacy in Thai and Global Context)   
**101-103 การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ           
               เพื่อความเป็นผู้นํา                3(2-2-5)   
               (Designing Your Self and Personality   
               for Leadership)   
**101-104 การบริหารการเงินอย่างชาญฉลาด            3(3-0-6)
  (Smart Money Management)   
**101-105  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   3(2-2-5)  
               (Community Explorer and Service Learning) 

- นักศึกษาสามารถเลือก 
  เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได้ 
  ใน 4 กลุ่มวิชาจํานวน 
  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วย 
  กิต 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรงุ  พ.ศ. 2562 สาระในการ 
ปรับปรุง 

100-103   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ 
             ตลอดชีวิต                            3(2-2-5) 
              (Principles of Logics and Thinking Skill  
              for Lifelong Learning )   
100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6) 
 (Human Relations and Personality 
              Development) 
100-105 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน                 3(3-0-6) 
              (Psychology in Daily Life) 
100-108 ทักษะการศึกษา                3(2-2-5) 
 (Study Skills) 
100-107 อารยธรรมศึกษา              3(3-0-6) 
             (Civilization Studies) 
111-101  จิตวิทยาท่ัวไป              3(3-0-6) 
 (General Psychology)   
111-102  สังคมวิทยาเบื้องต้น              3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology)   
111-103  หลักเศรษฐศาสตร์                                3(3-0-6) 
 (Principle of Economics)   
111-106  สันติภาพศึกษา              2(2-0-4) 
 (Peace Studies) 
111-107 ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา      2(2-0-4)
 (Introduction to Intellectual Property )  
112-101  อารยธรรม               3(3-0-6)
 (Civilizations) 
112-102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร์
                             3(3-0-6)
 (Fundamental of Philosophy and Logic) 
112-103  มนุษย์กับวรรณกรรม              3(3-0-6) 
 (Man and Literature) 
112-104  มนุษย์กับศิลปะ              3(3-0-6)
 (Man and Arts) 
112-106  ไทยศึกษา               3(3-0-6) 
 (Thai Studies) 
112-107  ศาสนาเปรียบเทียบ              3(3-0-6) 
              (Comparative Religions)                    
112-108  การวางแผนชีวิตครอบครัว             2(2-0-4)
 (Family Life Planning) 
112-109  ดนตรีปฏิบัติ             2(1-2-3) 
 (Music Practice)     
 

**101-106  กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว             3(3-0-6)  
  (Politics and Law in Everyday Life) 
101-107  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต            3(3-0-6)
 (Philosophy, Religions and Life Style)  
101-108  หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพื่อการเรียนรู้ 
              ตลอดชีวิต                             3(2-2-5) 
              (Principles of Logics and Thinking Skill 
              for Lifelong Learning)   
*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ      3(3-0-6)
 (Human Relations and Personality 
              Development) 
*101-110 จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน             3(3-0-6)
 (Psychology in Daily Life) 
*101-111 อาเซียนในโลกยุคใหม่              3(3-0-6)
 (ASEAN in the Modern World)   
*101-112 อารยธรรมศึกษา              3(3-0-6)
 (Civilization Studies) 
*101-113 ทักษะการศึกษา              3(2-2-5)
 (Study Skills)    
101-114  จิตวิทยาท่ัวไป              3(3-0-6)
 (General Psychology)   
101-115  สังคมวิทยาเบื้องต้น              3(3-0-6) 
 (Introduction to Sociology) 
101-116  หลักเศรษฐศาสตร์                                3(3-0-6)
 (Principle of Economics)   
    

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จํานวนไม่น้อยกว่า 17  
   หน่วยกิต 
   (สําหรับนักศึกษาสังกัดคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จํานวน 15 
   หน่วยกิต) 
   ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
2.1 รายวิชาภาษาไทย ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
     จํานวน 3 หนว่ยกิต 
113-108  การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5) 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
101-202  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ             3(2-2-5)
 (Thai Language for Presentation) 
**@101-203 ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพ้ืน             3(2-2-5)
     (English for Remediation) 
  (@ เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) 
  จึงจะสามารถลงทะเบียนวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน 
  ชีวิตประจําวัน ได้)  

- นักศึกษาสามารถเลือก 
  เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได้ 
  ใน 4 กลุ่มวิชาจํานวน 
  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วย 
  กิต 
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             (Thai Usage for Communication) 
113-109  การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ             3(2-2-5)  
             (Thai Usage for Presentation) 
2.2 รายวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 12 หน่วยกิต 
     ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้  
114-101   ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)             2(1-2-3) 
114-102   ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)             2(1-2-3) 
114-201   ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)             2(1-2-3) 
114-202   ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)             2(1-2-3) 
ทั้งนี้เม่ือนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 
แล้ว ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาสอบได้คะแนนไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ต้องเรียนรายวิชา 
114-301   ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)             2(1-2-3) 
และ/หรือ114-302  ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)         2(1-2-3) 
หากนักศึกษาเรียนและสอบผ่านรายวิชาภาษาอังกฤษ 4 และ
สอบผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยแล้ว ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้แทน 
114-303 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ             2(1-2-3) 
              (English Usage for Profession) 
114-304   เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทางวิชาชีพ
                                          2(1-2-3) 
 (English Presentation Techniques for  
              Profession) 
2.3  รายวิชาภาษาต่างประเทศที่  2 
       ให้เลือกเรียนรายวิชาภาษาต่างประเทศที่  2  จํานวน  2  
       หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
2.3.1  กลุ่มวิชาภาษาตะวันออก 
113-103   ภาษาจีน 1  (Chinese 1)              2(1-2-3) 
113-104   ภาษาจีน 2  (Chinese 2)             2(1-2-3) 
113-201   ภาษาจีน 3  (Chinese 3)              2(1-2-3) 
113-202   ภาษาจีน 4  (Chinese 4)              2(1-2-3) 
113-105  ภาษาญี่ปุ่น 1  (Japanese 1)             2(1-2-3) 
113-106   ภาษาญี่ปุ่น 2  (Japanese 2)             2(1-2-3) 
113-203   ภาษาญี่ปุ่น 3  (Japanese 3)             2(1-2-3) 
113-204   ภาษาญี่ปุ่น 4  (Japanese 4)             2(1-2-3)  
113-111  ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1)             2(1-2-3) 
113-112  ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)             2(1-2-3) 
113-113  ภาษาเกาหลี 3  (Korean 3)             2(1-2-3) 
113-114  ภาษาเกาหลี 4  (Korean 4)             2(1-2-3) 
2.3.2  กลุ่มวิชาภาษาอาเซียน 
102-101  ภาษาพม่า 1  (Burmese 1)             2(1-2-3) 
102-102  ภาษาพม่า 2  (Burmese 2)             2(1-2-3) 
102-103  ภาษาพม่า 3  (Burmese 3)             2(1-2-3) 
102-104  ภาษาพม่า 4  (Burmese 4)             2(1-2-3) 
102-111  ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1                     2(1-2-3)
 (Bahasa Indonesia 1)   
102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2                     2(1-2-3) 
              (Bahasa Indonesia 2)     

**101-206  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชีพ 3(2-2-5)
  (English for Professional Presentation) 
**101-207 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน  3(2-2-5) 
               (English for Proficiency Test) 
**101-208  การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน      3(2-2-5) 
               (Computer Coding for Everyone) 
101-209   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)             3(2-2-5) 
101-210   ภาษาจีน 2 (Chinese 2)             3(2-2-5) 
101-211  ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)             3(2-2-5) 
101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)             3(2-2-5) 
101-213  ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)             3(2-2-5) 
101-214  ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)             3(2-2-5) 
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102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3                     2(1-2-3) 
              (Bahasa Indonesia 3)   
102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4                     2(1-2-3) 
              (Bahasa Indonesia 4)   
102-121  ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1                      2(1-2-3) 
             (Bahasa Malasia 1)    
102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2                        2(1-2-3) 
              (Bahasa Malasia 2)    
102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3                     2(1-2-3) 
              (Bahasa Malasia 3)    
102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4                        2(1-2-3) 
              (Bahasa Malasia 4)    
 
3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จํานวนไม่น้อยกว่า 6  
หรือ 9 หน่วยกิต ดังนี ้
- นักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่  
  น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรียนไม่น้อยกว่า 
  6 หน่วยกิต 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า 9  
  หน่วยกิต ในรายวิชาต่อไปนี้ 
121-101  เทคโนโลยีสารสนเทศ                           3(2-2-5) 
              (Information Technology) 
121-102  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน 3(2-2-5)  
              (Computer for Studies and Work) 
- นักศึกษาสังกัดคณะสายสังคมศาสตร์ เรียนเพ่ิมอีก จํานวน 3   
  หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
121-103  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม                           3(3-0-6)
 (Life and Environment) 
121-104  อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี              3(3-0-6)  
              (Food for Good Health) 
121-105  เคมีในชีวิตประจําวัน              3(3-0-6) 
             (Chemistry in Daily Life) 
121-106  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน             3(3-0-6) 
              (Mathematics in Daily Life)  
121-107  สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล             3(3-0-6) 
              (Basic Statistics for Data Analysis)  
120-101  มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม              3(3-0-6) 
              (Man and Environment) 
125-101  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม                        3(3-0-6)   
              (Mathematics in Civilization)   
126-316  สถิติและความน่าจะเป็น                 3(3-0-6) 
              (Statistics and Probability)           
  

3.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
**101-302 วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ              3(2-2-5)
  (Data Science and Visualization)              
**101-303 เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน       3(3-0-6)
  (Green Technology for Sustainable 
               Development) 
**101-304 ตรรกะและการออกแบบความคิดเพื่อสร้าง    
               นวัตกรรมและธุรกิจใหม่                        3(3-0-6) 
               (Logic and Design Thinking for Innovation  
               and Start Up)   
**101-305  การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน       3(2-2-5)  
               (Internet of Thing for Everyone)  
**101-306 ห้องทดลองที่มีชีวิตเพื่อความยั่งยืน            3(2-2-5) 
  (Living Lab for Campus Sustainability)  
*101-307  เทคโนโลยีสารสนเทศ              3(2-2-5)
  (Information Technology)    
*101-308  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน 3(2-2-5)
  (Computer for Studies and Work) 
*101-309  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม                           3(3-0-6)
  (Life and Environment) 
*101-310  อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี              3(3-0-6)
  (Healthy Diet) 
*101-311  เคมีในชีวิตประจําวัน              3(3-0-6)
  (Chemistry in Daily Life) 
*101-312  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน             3(3-0-6)
  (Mathematics in Daily Life)  
*101-313  สถิติในชีวิตประจําวัน                            3(3-0-6)   
  (Statistics in Daily life) 
101-314  คณิตศาสตร์ในอารยธรรม             3(3-0-6)
 (Mathematics in Civilization)   
101-315  สถิติและความน่าจะเป็น                 3(3-0-6)  
 (Statistics and Probability)            
 

- นักศึกษาสามารถเลือก 
  เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได้ 
  ใน 4 กลุ่มวิชาจํานวน 
  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วย 
  กิต 
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4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา จํานวนไม่น้อยกว่า 2  
   หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  
129-101   พลศึกษาและนันทนาการ             2(1-2-3)
 (Physical Education and Recreation) 
129-102   ศิลปะและสังคีตนิยม              2(1-2-3)
 (Art and Music Appreciation)  

4.  กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร ์
**101-402  ศิลปะและดนตรีเพื่อสุนทรียภาพแห่งชีวิต   3(3-0-6)
   (Art and Music Appreciation)     
**101-403  นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม               3(3-0-6)
  (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
**101-404  การตามหาและออกแบบความฝัน             3(2-2-5)
  (Designing Your Dream) 
**101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต       3(2-2-5)
  (Yoga, Meditation and Art of Living) 
**101-406  การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์             3(2-2-5)
  (Creative Photography) 

- นักศึกษาสามารถเลือก 
  เรียนรายวิชาใด ๆ ก็ได้ 
  ใน 4 กลุ่มวิชาจํานวน 
  ไม่น้อยกว่า 15 หน่วย 
  กิต 
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ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
ฉบับเดิม พ.ศ. 2555 และ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ของมหาวิทยาลัยสยาม 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
100-101 หลักเศรษฐศาสตร์และปรัชญาของเศรษฐกิจ 
             พอเพียง              3(3-0-6)   
 (Principles of Economics and Philosophy of 
             Sufficiency Economy) 
หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจํากัด เพื่อให้เกิด อรรถประโยชน์สูงสุด ประกอบด้วยด้านมห
ภาคว่าด้วยรายได้ประชาชาติ พฤติกรรมโดยรวมของการบริโภค 
การออม การลงทุน ระดับรายได้ ระดับราคา งบประมาณของ
รัฐบาล การเงินการธนาคาร และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศ และ
ด้านจุลภาคว่าด้วยพฤติกรรมของผู้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทฤษฎี
การเลือกของผู้บริโภค ทฤษฎีต้นทุน และโครงสร้างของตลาด 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยการดําเนินการตามสายกลาง โดย
มิให้มีการใช้จ่ายเกินตัว ทั้งในระดับบุคคล ระดับธุรกิจ และ
ระดับประเทศ เพื่อป้องกันภาวะหลอมละลาย ทางเศรษฐกิจ และ
เพื่อให้เกิดความเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างยั่งยืน 

*101-101  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ 
               การพัฒนาที่ย่ังยืน                           3(3-0-6)
   (Sufficiency Economy Philosophy for 
               Sustainable Development) 
หลักการแนวคิดและความสําคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์และการรู้เท่าทัน
ทางการเงิน ความเชื่อมโยงระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กับการพัฒนาที่ยั่ งยืนและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน การ
ดํารงชีวิตในสังคมร่วมสมัยด้วยการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีการเรียนรู้จากโครงงานหรือ
กรณีศึกษา 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

100-102  ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต        3(3-0-6) 
             (Philosophy, Religions and Life Style) 
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆและความสําคัญของศาสนา
กับการดําเนินชีวิต ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา 
หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การ
พัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนา
ต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความสําเร็จในการทํางาน
และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

101-107 ปรัชญาและศาสนากับการครองชีวิต        3(3-0-6)
 (Philosophy, Religions and Life Style)  
หลักปรัชญา คําสอนของศาสนาต่างๆ และความสําคัญของศาสนา
กับการดําเนินชีวิต ความหมายและคุณค่าของชีวิตตามหลักศาสนา 
หลักธรรมในการดํารงชีวิต ความสําคัญของศีล สมาธิ ปัญญา การ
พัฒนาตนและการแก้ปัญหาชีวิตโดยใช้หลักคําสอนทางศาสนา
ต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางาน
และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสันติ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

100-103   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือการเรียนรู้ 
             ตลอดชีวิต                          3(2-2-5) 
             (Principles of Logics and Thinking Skill for 
             Lifelong Learning)   
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิง
นิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
คิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต 
และการ เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้
เพ่ิอการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

101-108   หลักตรรกศาสตร์และทักษะการคิดเพ่ือ 
             การเรียนรู้ตลอดชีวิต                         3(2-2-5) 
             (Principles of Logics and Thinking Skill for  
             Lifelong Learning)   
หลักตรรกศาสตร์ ความรู้พ้ืนฐานของกระบวนการคิด การคิดเชิง
นิรนัยและอุปนัย การเลือกใช้ทักษะการคิดชนิดต่างๆในการ
แก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดเปรียบเทียบ 
การคิดสังเคราะห์ การคิดวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
คิดประยุกต์ การคิดเชิงมโนทัศน์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิด
แก้ปัญหา การคิดบูรณาการ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอนาคต 
และการเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมถึงทักษะการเข้าถึงแหล่งความรู้
เพิ่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

100-104 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6)
 (Human Relations and Personality 
             Development) 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพ่ือการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา และการฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสม 
ตลอดจนมารยาททางสังคม 

*101-109 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6)
  (Human Relations and Personality 
              Development) 
ความหมาย ที่มา และประโยชน์ของมนุษยสัมพันธ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม การปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีทางบุคลิกภาพ พัฒนาการทาง
บุคลิกภาพของบุคคลเพ่ือการปรับตัวทางสังคม ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ภาวะผู้นํา การฝึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
มารยาททางสังคม การสร้างความประทับใจแรกพบ การแต่งกาย

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
การแต่งหน้าและการทําผมเพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ์ การพัฒนาทักษะการพูดด้วยการออกเสียงที่
ชัดเจนและใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์  

100-105  จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน                    3(3-0-6) 
             (Psychology in Daily Life)   
ทฤษฎีและแนวคิดทางจิตวิทยาเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
การพัฒนาทักษะทางจิต-สังคม ความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การ
วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การรับรู้ การอธิบายสาเหตุ
แห่งพฤติกรรมและการจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ บุคลิกภาพ
และความแตกต่างระหว่างบุคคล การพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ การจัดการกับความเครียดและความขัดแย้งทางจิต 
สุขภาพจิตและการปรับตัว 

*101-110  จิตวิทยาในชีวิตประจําวนั                   3(3-0-6) 
               (Psychology in Daily Life)   
แนวคิดทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจําวัน 
พัฒนาการมนุษย์ บุคลิกภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
เข้าใจตนเองและผู้อ่ืน การวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การ
เรียนรู้และการรับรู้ การจูงใจ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 
การจัดการความเครียด สุขภาพจิตและการปรับตัว 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

100-106  อาเซียนในโลกยุคใหม่                         3(3-0-6) 
             (ASEAN in the Modern World)  
การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน การจัดระเบียบโลกใหม่ 
ความสําคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อโลกปัจจุบัน ความ
เป็นมาของประชาคมอาเซียน ปัจจัยที่มีผลต่ออาเซียน อาทิ ปัจจัย
ทางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
สภาพการณ์และปัญหาของอาเซียนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์
ภายในกลุ่มประเทศอาเซียน บทบาทของอาเซียนต่อไทยและ
ประชาคมโลก  บทบาทของชาติมหาอํ านาจ ต่ออา เซี ยน 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอาเซียน 

*101-111  อาเซียนในโลกยุคใหม่            3(3-0-6)
   (ASEAN in the Modern World)  
การเปลี่ยนแปลงคร้ังใหญ่ของเอเชียที่มีแนวโน้มในการเป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลก กลุ่มประเทศที่มีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจระดับสูง และมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงภูมิเศรษฐกิจ
ของโลก ความท้าทายของเอเชียและอาเซียนในการปรับตัวและคง
อยู่บนเส้นทางการเป็นศูนย์กลางของโลก พัฒนาการของอาเซียน
และประชาคมอาเซียน ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วัฒนธรรม บทบาทของอาเซียนและประเทศไทยในเวทีโลก 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

100-107 อารยธรรมศึกษา                               3(3-0-6) 
             (Civilization Studies)  
อารยธรรมและวิวัฒนาการของอารยธรรมโลก อารยธรรมไทย 
ปัจจัยที่กําหนดลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทย ความรู้เรื่อง
ธรรมชาติและประยุกตวิทยาในสังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การ
ปกครอง ศาสนา พิธีกรรม การละเล่นพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม 
ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ การศึกษา 
ค่านิยมของไทย รวมทั้งแนวโน้มของสังคมและวัฒนธรรม 

*101-112  อารยธรรมศึกษา                              3(3-0-6) 
              (Civilization Studies)  
อารยธรรมที่สําคัญ ทั้งอารยธรรมตะวันตกและตะวันออก ยุค
โบราณ ยุคกลาง ยุคใหม่ การส่งต่อมรดกทางภูมิปัญญาให้กับโลก
ในยุคปัจจุบัน ผลงานศิลปกรรมที่โดดเด่นในแต่ละยุค ภูมิหลังทาง
ประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมของไทยและประเทศเพื่อน
บ้านในกลุ่มอาเซียน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

100-108 ทักษะการศึกษา                                3(2-2-5) 
             (Study Skills)            
คุณค่าของการศึกษา และวิธีการศึกษาที่สัมฤทธิ์ผลโดยวิเคราะห์
เจตคติ  และคุณค่าของตนเอง  ของชีวิต  และความสัมพันธ์กับ
การศึกษาระบบอุดมศึกษา  ศึกษาทักษะที่จําเป็นสําหรับการศึกษา 
อาทิ การใช้ห้องสมุด  การสืบค้นข้อมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การส่ือสารใหม่  และที่เป็นปัจจุบัน  ศึกษาปัญหา และอุปสรรคใน
การศึกษา  การนําเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้เพ่ือปรับปรุงทักษะ
การวิเคราะห์หลักการคิดเชิงวิพากษ์  และวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์  
การทํางานเป็นทีม  การบริหารเวลาในการศึกษา  การบริหาร
ความขัดแย้งทางการศึกษา  ทักษะการอ่าน ฟัง การจดบันทึก การ
จับประเด็น  การจัดทํารายงาน และการนําเสนอ รวมทั้งทักษะ
การใช้ชีวิตท่ีสําคัญ ได้แก่ ทักษะในการบริหารการเงินส่วนบุคคล  
และทักษะการเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย ฯลฯ 

*101-113  ทักษะการศึกษา                              3(2-2-5)  
               (Study Skills)            
คุณค่าของการศึกษา วิธีการศึกษาให้สัมฤทธ์ิผลในระดับอุดมศึกษา 
ทักษะที่จําเป็นสําหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การใช้ห้องสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การทํางานเป็นทีม จิตสาธารณะ 
การบริหารเวลา   

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

111-101  จิตวิทยาทั่วไป                                 3(3-0-6)  
             (General Psychology)  
แนวทางการศึกษา และความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของ
พฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยา และคุณค่าในทางปฏิบัติ 
การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย 

101-114  จิตวิทยาทั่วไป                                 3(3-0-6)  
             (General Psychology)  
แนวทางการศึกษาและความเป็นมาของจิตวิทยา ความหมายของ
พฤติกรรม เป้าหมายของวิชาจิตวิทยาและคุณค่าในทางปฏิบัติ 
การสัมผัสและการรับรู้ แรงจูงใจ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล อารมณ์ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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สติปัญญา และการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 

สติปัญญาและการวัด ความผิดปกติทางจิตและการพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
 

111-102  สังคมวิทยาเบื้องต้น                           3(3-0-6) 
             (Introduction to Sociology)   
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และ
บทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของ
บุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน 
การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  พิจารณาความสําคัญและวิวัฒนาการของ
สถาบันต่าง ๆ โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และ
ความเปล่ียนแปลงทางประชากร 

101-115 สังคมวิทยาเบื้องตน้                           3(3-0-6) 
             (Introduction to Sociology)   
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีต่อบุคคล สถานภาพ และ
บทบาทของบุคคลในสังคม อิทธิพลของกลุ่มต่อพฤติกรรมของ
บุคคล โครงสร้างของกลุ่ม และความเป็นผู้นํา เจตคติในการทํางาน 
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสําคัญและวิวัฒนาการของสถาบันต่าง ๆ 
โดยเทียบลําดับ ความเจริญทางเทคโนโลยี และความเปล่ียนแปลง
ทางประชากร 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-103  หลักเศรษฐศาสตร์                             3(3-0-6) 
             (Principle of Economics)   
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรร
ท รัพยากร  พฤติ ก ร รมของผู้ บ ริ โภค  แนวความคิ ด เ ร่ื อ ง
อรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้
ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่างๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและ
บริการของปัจจัยการผลิต ในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิตโดย
ย่อในส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 

101-116  หลักเศรษฐศาสตร์                             3(3-0-6) 
             (Principle of Economics)   
หลักทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยมูลค่า ราคาและการจัดสรร
ท รัพยากร  พฤติ ก ร รมของผู้ บ ริ โภค  แนวความคิ ด เ รื่ อ ง
อรรถประโยชน์ ทฤษฎีการเลือก กฎการลดของสินค้า ภายใต้
ทฤษฎีต้นทุนและปัจจัยต่างๆ ที่กําหนดอุปทานของสินค้าและ
บริการของปัจจัยการผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์และ
ไม่สมบูรณ์ ปัจจัยการผลิตและการกําหนดปัจจัยการผลิตโดยย่อใน
ส่วนของต้นทุนเชิงเปรียบเทียบ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

111-106  สันติภาพศึกษา                                2(2-0-4) 
             (Peace Studies)        
ความแตกต่ างระหว่ า งแนวความคิด พ้ืนฐานทางปรั ชญา 
กระบวนการสื่อสารของมนุษย์และระดับภาษาที่ใช้ เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน ทฤษฎีและแนวความคิดของการเมืองและ
เศรษฐกิจในระบบต่างๆ สาเหตุแห่งความขัดแย้งทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และศาสนา อันนําไปสู่ความขัดแย้งทางอาวุธและ
สงคราม ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
วิเคราะห์ถึงวิธีในการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและ
ปราศจากความรุนแรงทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครอบครัว องค์กร 
สังคม รวมทั้งในระดับชาติและในระดับโลกวิธีการในการลดกําลัง
อาวุธ การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและสิทธิมนุษยชน  
บทบาทของสหประชาชาติและองค์กรต่าง ๆ ในการผดุงรักษา
สันติภาพของโลก 

- ยกเลิก 

111-107  ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา 2(2-0-4)
 (Introduction to Intellectual Property) 
ความสําคัญของการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีต่อการ
ส่งเสริมความคิดริเริ่มของมนุษย์ตลอดจนการพัฒนาความก้าวหน้า
ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และพัฒนาการด้านศิลปะและ
วรรณกรรมความเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคล  
ธุรกิจ  และองค์กรประเภทต่าง ๆ หลักกฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า 
รวมทั้งสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์และ
เครื่ องหมายการค้ า   เช่น  สนธิ สัญญา  WTO  TRIP’s  และ  
Patient Cooperation Treaty  บทบาทขอ ง  WIPO  ใ นก า ร
ส่งเสริมการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศตลอดจน
การบริหารให้เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
การเรียนการสอนจะเน้นกรณีศึกษา ด้านการประยุกต์หลักการ
ทางทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในทางเทคโนโลยี 
ธุรกิจ ชีววิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ 

- ยกเลิก 
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112-101  อารยธรรม                                      3(3-0-6) 
             (Civilizations)           
ประวั ติความเป็นมาของอารยธรรม   และวิวัฒนาการของ
มนุษยชาติโดยสังเขป อารยธรรมแม่บททั้งตะวันตกและตะวันออก 
ซึ่งได้ทิ้งมรดกให้กับโลกในยุคปัจจุบัน อารยธรรมยุคฟ้ืนฟูศิลปะ
วิทยาการ การปฏิรูปศาสนา และการปฏิวัติทางภูมิปัญญา ศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทยต้ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ ในด้าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ 

- ยกเลิก 

112-102  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาและตรรกศาสตร์ 
                            3(3-0-6) 
 (Fundamental of Philosophy and Logic) 
พ้ืนฐานทางปรัชญาในสาขาอภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร์ 
สุนทรียศาสตร์ ทั้งปรัชญาตะวันตกและปรัชญาตะวันออกตั้งแต่ยุค
โบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ศึกษาลักษณะความคิด กระบวนการของ
ความคิดอย่างมีเหตุผล ทั้งแบบนิรนัยอุปนัยโดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เพ่ือสามารถประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน 

- ยกเลิก 

112-103  มนุษย์กับวรรณกรรม                          3(3-0-6) 
             (Man and Literature)   
ความหมาย  กํ า เนิ ด  และรู ปแบบ ต่า ง  ๆ  ของวรรณคดี   
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ การแสดงออกทางศิลปะในรูปของ
วรรณกรรม วิเคราะห์ความคิด จิตใจ ปรัชญา อุดมการณ์ และ
ค่านิยมของมนุษย์ อันปรากฏในวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ คือ บท
กวี นวนิยาย เรื่องสั้น ความเรียงและบทความที่มีค่าชี้ให้เห็นปัญหา
ของมนุษย์ในภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมตลอดจนมรดก
อารยธรรมอันมีอิทธิพลต่อนักเขียนเหล่านั้น 

- ยกเลิก 

112-104  มนุษยกับศิลปะ                                3(3-0-6) 
             (Man and Arts)       
ความหมายของสุนทรียศาสตร์ ทรรศนะของปรัชญาเมธี และ
ศิลปินกลุ่มสําคัญ ๆ เกี่ยวกับ “ความงาม” มรดกทางอารยธรรมที่
มีต่อศิลปะและดนตรีในยุคสมัยที่สําคัญ ๆ ต้ังแต่ยุคโบราณจนถึง
ยุคปัจจุบัน ความซาบซ้ึงในคุณค่าของศิลปะและดนตรีทั้งของไทย
และสากล รู้จักผลงานอันยิ่งใหญ่ที่มาจากแรงบันดาลใจของศิลปิน
ในสาขาต่างๆ  ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเคร่ืองดนตรีไทย และ
สากล ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจําวันได้ 

- ยกเลิก 

112-106  ไทยศึกษา                                       3(3-0-6) 
             (Thai Studies)        
ความเป็นมาของชุมชนไทย  ปัจจัยที่กําหนดลักษณะสังคมและ
วัฒนธรรมไทย ความรู้เรื่องธรรมชาติและประยุกตวิทยาใน
สังคมไทย สังคม เศรษฐกิจ การปกครอง ศาสนา พิธีกรรม  
การละเล่นพื้นบ้าน สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม  
นาฏศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ การศึกษาค่านิยมของไทย รวมท้ังแนวโน้ม
สังคมและวัฒนธรรม 

- ยกเลิก 

112-107   ศาสนาเปรียบเทียบ                            3(3-0-6) 
             (Comparative Religions)   
ศาสนาท่ีสําคัญ ๆ ต่าง ๆ เช่น ศาสนาพราหมณ์ (ฮินดู) ยิว ชินโต  
เต๋า เชน พุทธ ขงจื้อ คริสต์ อิสลาม บาไฮ โดยนําศาสนาต่าง ๆ 
ดังกล่าวมาเปรียบเทียบในหัวข้อที่สําคัญ ๆ เช่น เปรียบเทียบเรื่อง

- 
 
 
 
 

ยกเลิก 
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กาลเวลาและสถานที่ เปรียบเทียบศาสนาโบราณและสมัยปัจจุบัน 
ศาสนาฝ่ายเทวนิยมกับอเทวนิยม การสร้างและการสลายโลก 
ศรัทธาและฐานะของมนุษย์ ชีวิต อุปนิสัยและการปฏิบัติแห่ง
ศาสดา สังคมในสมัยนั้น ๆ อภินิหาร วิธีประกาศศาสนา นักพรต 
คําสอนเรื่องความหวังให้ผู้มาโปรด และเปรียบเทียบหลักความดี
อันสูงสุด 

 
 
 
 
 
 

112-108 การวางแผนชีวิตครอบครัว                   2(2-0-4) 
             (Family Life Planning)   
ความรู้เข้าใจในความสําคัญของความแตกต่างเกี่ยวกับเพศศึกษา  
ตระหนักในพัฒนาการของสัมพันธภาพ และนําไปสู่แนวคิดที่
ถูกต้องด้านชีวิตสังคม ความรับผิดชอบต่อตนเองในการดําเนินชีวิต
ภายใต้สภาวะส่ิงแวดล้อมที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เน้นการ
เตรียมการวางแผนชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้ง
การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้านวัฒนธรรมและ
ด้านสังคม 

- ยกเลิก 

112-109 ดนตรีปฏิบัติ                                    2(1-2-3) 
             (Music Practice)        
ประวัติ ลักษณะ และชนิดของศิลปะและดนตรี เสียงดนตรี
ประเภทต่าง ๆ การตอบสนองอารมณ์ต่อดนตรี คุณค่าของศิลปะ  
และดนตรีกับการดํารงชีวิตลักษณะของเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ทั้ง
เครื่องดนตรีไทยและสากล  ฝึกทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรี
อย่างน้อย 1 ชนิด การฝึกซ้อมเบื้องต้นที่ถูกต้องทั้งแบบเดี่ยวและ
แบบผสมวง การอ่านโน้ตดนตรี ทักษะในการฟังเพื่อให้ซาบซึ้งถึง
คุณประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกซ้อมและการเล่นดนตรี 

- ยกเลิก 

 **101-102  ความเป็นพลเมืองในสงัคมไทย 
                และสังคมโลก                          3(3-0-6)   
      (Civic Literacy in Thai and Global  
                Context)   
สภาพการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
กลุ่มประเทศต่างๆ ประเด็นปัญหาร่วมสมัยในสังคมโลก ประเทศ
ไทยในสังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกระบวนการ
ทางความคิดท่ีเป็นสากล ความรับผิดชอบต่อสังคม การรู้หน้าที่
ของพลเมืองและรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต 
ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นพลเมืองกับสถานะการพัฒนาของ
ประเทศ บทบาทและหน้าที่ของบุคคลในฐานะพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

เปิดใหม่ 

 **101-103  การออกแบบตนเองและบุคลิกภาพ 
                เพ่ือความเป็นผู้นํา               3(2-2-5)
    (Designing Your Self and Personality for 
                Leadership) 
การวิเคราะห์ตนเอง การรู้จักตนเอง การกําหนดเป้าหมายในชีวิต 
การเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
เสริมสร้างความมั่นใจในการอยู่ในสังคม การพัฒนาการพูดในที่
สาธารณะ การแนะนําตนเองเพื่อความประทับใจแรกพบต่อผู้อ่ืน 
การพัฒนาภาวะผู้นํา ทักษะมนุษยสัมพันธ์ การทํางานเป็นทีม   

เปิดใหม่ 

 **101-104  การบริหารการเงนิอย่างชาญฉลาด       3(3-0-6) 
                (Smart Money Management)  
การเงินกับชีวิตประจําวัน สิทธิและหน้าที่ เป้าหมายการเงิน การ
บริหารการเงินส่วนบุคคล นวัตกรรมทางการเงิน การลงทุนใน
ประเทศและต่างประเทศ การประกันภัย สินเชื่อเงินกู้ การวางแผน

เปิดใหม่เพื่อพัฒนา 
financial literacy 
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ภาษี การเป็นผู้ประกอบการ การบริหารพอร์ตการลงทุน การ
เตรียมตัวก่อนเกษียณ และอิสรภาพทางการเงิน 

 **101-105  เปิดโลกชุมชนและการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   
               3(2-2-5) 
 (Community Explorer and Service Learning) 
การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชุมชน การวิเคราะห์ชุมชนเพื่อค้นหาประเด็น
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาโดยให้ชุมชนเป็นฐานของการเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างผู้เรียนและสมาชิกชุมชน เทคนิคและการเสริม
ทักษะการเข้าถึงชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม ทักษะการใช้ชีวิต
และทักษะด้านสังคม การสื่อสาร การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมบริการ 
การพัฒนาและการขับเคล่ือนโครงการเพื่อการพัฒนาและกิจกรรม
บริการชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักวิ จัยและ
นักพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับภารกิจการพัฒนาชุมชนทุกมิติอย่าง
ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 

 

 **101-106  กฎหมายและการเมืองใกล้ตัว            3(3-0-6)
    (Politics and Law in Everyday Life) 
กฎหมายรัฐธรรมนูญและการเมืองเบื้องต้น กฎหมายใกล้ตัวที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวัน อาทิ กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา 
สิทธิมนุษยชน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายภาษีอากร 
และกฎหมายอื่นๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันของสังคม 

 

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
113-108   การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร             3(2-2-5) 
             (Thai Usage for Communication)   
โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดภาษาเขียน และการสื่อสาร 
ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและภาษาพูด ภาษาทางการและ
ไม่เป็นทางการสํานวนโวหาร คําราชาศัพท์ หลักการอ้างอิง การ
ส่ือสารทางโทรศัพท์ หลักการเขียนในรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมาย
สมัครงาน การเขียนประวัติของตนเอง การบันทึกและการสรุป
ความ การเขียนโต้ตอบหนังสือทางธุรกิจ การเขียนเรียงความ ฝึก
ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

*101-201  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    3(2-2-5) 
               (Thai Language for Communication)  
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ การฟังจับ
ใจความ หลักการใช้ภาษาในการพูดให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เหมาะสมกับกาลเทศะ การอ่านจับใจความ สรุปความ และ
วิเคราะห์สารที่อ่าน หลักการใช้ภาษาในการเขียนในรูปแบบต่างๆ   

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
แก้คําอธิบายรายวิชา 

113-109   การใช้ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ            3(2-2-5) 
             (Thai Usage for Presentation)  
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม สํานวนโวหาร 
การออกเสียงคําท่ีถูกต้อง และการพูดในสถานการณ์ต่างๆ การ
แสดงความคิดเห็นและการนําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิงวิชาการ 
การนําเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้งาน ตลอดจน
การเขียนโครงการ การเลือกช่องทางการสื่อสาร และการอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติ 

*101-202  ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ                  3(2-2-5) 
               (Thai Language for Presentation)  
การใช้ภาษาไทยนําเสนอข้อมูลในสถานการณ์ต่างๆ อาทิ การ
นําเสนอข้อมูลทางวิชาการ การนําเสนอข้อมูลทางธุรกิจ การแสดง
ความคิดเห็น วิเคราะห์และวิจารณ์ การนําเสนอข้อมูลที่มีความ
น่าเชื่อถือ การเลือกใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการทํางาน 

เปลี่ยนรหัสและชื่อวิชา 
แก้คําอธิบายรายวิชา 

114-101  ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ฝึกการ
ฟังในระดับประโยค การพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน เช่น 
การทักทาย การเชื้อเชิญ การแนะนํา การแสดงความยินดีหรือ
เสียใจและอื่นๆเน้นการออกเสียงให้ถูกต้องตามหลักภาษา ฝึก
ทักษะการอ่านข้อความในระดับประโยคและย่อหน้า โดยใช้ความรู้
ด้านไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคมาประกอบ ศึกษาการใช้
พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนตอบคําถามโดยใช้ประโยคที่
ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

- ยกเลิก 
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114-102  ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ศึกษา
วัฒนธรรม วิธีการแสดงออกของเจ้าของภาษา ปัญหาและความ
แตกต่างของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนําไปสู่ทักษะการพูด โดยการ
ใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาที่ ดี ฝึกทักษะการอ่านขั้นต้น 
ประกอบด้วยการจับใจความและรายละเอียดต่างๆ ความสัมพันธ์
ของประโยคหลักและประโยคขยาย ฝึกการอ่านในระดับเรื่อง
รวมทั้งการเขียนตอบคําถามโดยใช้ประโยค ศัพท์และสํานวนอ่ืนๆ 
ที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 

- ยกเลิก 

114-201  ภาษาอังกฤษ 3 (English 3)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ยากขึ้น 
ฝึกการฟังและสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ที่มีระดับ
ความยากมากขึ้น เช่น การพูดทางโทรศัพท์ การสัมภาษณ์ การเล่า
เร่ืองและอื่นๆ ฝึกการอ่านในระดับเรื่องที่มีความยาวเพิ่มขึ้น ศึกษา
การเขียน อนุเฉทและข้อความต่างๆโดยเน้นความถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการทดสอบมาตรฐาน 

- ยกเลิก 

114-202  ภาษาอังกฤษ 4 (English 4)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสารได้ดี ฝึกทักษะการเขียนย่อความ การจดบันทึก 
การจับใจความจากข้อความหรือบทความท่ีอ่านหรือฟังจากผู้สอน
หรือเทปบันทึกเสียง ฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในหัวเร่ืองที่กําหนด
หรือตามความสนใจ โดยสามารถใช้สํานวนที่ถูกต้องตามความนิยม
และหลักไวยากรณ์ ตลอดจนฝึกทักษะตามแนวทางการทดสอบ
มาตรฐาน  

- ยกเลิก 

114-301  ภาษาอังกฤษ 5 (English 5)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวน
และฝึกฝนทักษะ ทั้งสี่ทักษะเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการทดสอบ
ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย 

- ยกเลิก 

114-302  ภาษาอังกฤษ 6 (English 6)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษตลอดจนทบทวน
และฝึกฝนทักษะ ในระดับที่ยากขี้นทั้งส่ีทักษะเพื่อให้เป็นไปตาม
แนวทางการทดสอบตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  

- ยกเลิก 

114-303   การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ              2(1-2-3) 
             (English Usage for Profession) 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ในการสื่อสาร ความแตกต่างระหว่างภาษาเขียนและ
ภาษาพูด ภาษาทางการและไม่เป็นทางการ หลักการพ้ืนฐาน ใน
การแปลอย่างเป็นระบบ  ศัพท์ เทคนิคและศัพท์ เฉพาะของ
สาขาวิชา ทั้งการแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ 

- ยกเลิก 

114-304   เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอทาง 
             วิชาชีพ              2(1-2-3) 
 (English Presentation Techniques for  
             Profession) 
หลักการพูด ศิลปะการเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การ
ออกเสียงคําท่ีถูกต้อง และการพูด ในสถานการณ์ต่างๆ การแสดง
ความคิดเห็นและการนําเสนอ อาทิ การนําเสนอเชิงวิชาการ การ
นําเสนอเชิงธุรกิจ และการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน 

- ยกเลิก 
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113-103   ภาษาจีน 1 (Chinese 1)            2(1-2-3) 
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึก
สนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

101-209 ภาษาจีน 1  (Chinese 1)            3(2-2-5) 
สัทอักษรถอดเสียงภาษาจีนกลางระบบ pinyin คําศัพท์ประมาณ 
300 คํา และสํานวนต่าง ๆ อย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึก
สนทนาภาษาจีน โดยเน้นการออกเสียงที่ถูกต้อง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 

113-104 ภาษาจีน 2 (Chinese 2)            2(1-2-3) 
ฝึกเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-
ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์
เพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 300 คํา    

101-210 ภาษาจีน 2  (Chinese 2)            3(2-2-5) 
การเรียบเรียงประโยคพื้นฐาน การหาคําศัพท์จากพจนานุกรมจีน-
ไทย สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 

113-201  ภาษาจีน 3 (Chinese 3)            2(1-2-3) 
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อน สนทนาภาษาจีนด้วยหัวข้อเรื่องที่
เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา  

- ยกเลิก 

113-202  ภาษาจีน 4 (Chinese 4)            2(1-2-3)
ฝึกเรียบเรียงประโยคเชิงซ้อนอื่นๆ มากขึ้น ศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างตัวอักษรเต็ม และตัวอักษรย่อจีน สนทนาภาษาจีนด้วย
หัวข้อเรื่องที่เป็นที่สนใจ ศึกษาคําศัพท์เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 300 คํา 

- ยกเลิก 

113-105 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)            2(1-2-3) 
การฟัง พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน วิเคราะห์โครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาษาญี่ปุ่นและไวยากรณ์ ศึกษาระบบเสียงและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะการอ่านประโยคอย่างง่าย และการเขียน
ด้วยตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

101-211 ภาษาญี่ปุ่น 1 (Japanese 1)            3(2-2-5) 
การฟัง  พูด ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน  โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาญี่ปุ่น ระบบการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น คําศัพท์ และ สํานวน
อย่างง่าย ทักษะการอ่านประโยคอย่างง่ายและการเขียนด้วย
ตัวอักษรฮิราคานะและคาตะคานะ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

113-106 ภาษาญี่ปุ่น 2 (Japanese 2)            2(1-2-3)  
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อน
ขึ้น และคําศัพท์ใหม่ ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนบทความใน
ชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆ อย่างง่าย 

101-212 ภาษาญี่ปุ่น 2  (Japanese 2)            3(2-2-5) 
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนขึ้น 
คําศัพท์และสํานวนอย่างง่าย  ฝึกการอ่านคันจิ และเขียนอนุเฉท
ในระดับง่ายเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

113-203 ภาษาญี่ปุ่น 3 (Japanese 3)            2(1-2-3) 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาการอ่านคันจิจากที่ได้
ศึกษามาก่อนหน้านี้ 

- ยกเลิก 

113-204 ภาษาญี่ปุ่น 4 (Japanese 4)            2(1-2-3) 
พัฒนาความสามารถในการพูดภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้ขนบธรรมเนียม
และประเพณีของญี่ปุ่น พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนแบบคันจิ 
เรียนรู้คําศัพท์เพิ่มเติม ศึกษาโครงสร้างทางไวยากรณ์ที่ความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 

- ยกเลิก 

113-111 ภาษาเกาหลี 1 (Korean 1)            2(1-2-3)   
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการฟังและ
การพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   

101-213 ภาษาเกาหลี 1  (Korean 1)            3(2-2-5) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค โครงสร้างพื้นฐานของ
ภาษาเกาหลี คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟังและการ
พูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 

113-112 ภาษาเกาหลี 2 (Korean 2)            2(1-2-3)
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
เกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่ ใช้ใน
ชี วิ ตประจํ าวั น  ฝึกทั กษะการอ่ านและเขี ยนบทความใน
ชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย 

101-214 ภาษาเกาหลี 2  (Korean 2)            3(2-2-5)   
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
เกาหลีที่ซับซ้อนขึ้น บทสนทนาอย่างง่าย และ คําศัพท์ที่ใช้ใน
ชีวิ ตประจํ าวัน  ทักษะการอ่ านและเขียนอนุ เฉทเ ก่ียว กับ
ชีวิตประจําวันโดยใช้สํานวนอย่างง่าย 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เพิ่มหน่วยกิต 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

113-113 ภาษาเกาหลี 3 (Korean 3)            2(1-2-3) 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะการสนทนา การ
อ่าน และเขียนเพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่
เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 
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113-114 ภาษาเกาหลี 4 (Korean 4)            2(1-2-3) 
พัฒนาความสามารถในการพูด เรียนรู้ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณีของเกาหลี พัฒนาทักษะการอ่าน พัฒนาการอ่านและการ
เขียน เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทํา
ความเข้าใจภาษาเกาหลีที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่าง
ถูกต้อง 

- ยกเลิก 

102-101 ภาษาพม่า 1 (Burmese 1)            2(1-2-3) 
ตัวอักษร ระบบเสียง และรูปแบบประโยค เรียนรู้โครงสร้าง
พ้ืนฐานของภาษาพม่าคําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการ
ฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   

- ยกเลิก 

102-102 ภาษาพม่า 2 (Burmese 2)            2(1-2-3) 
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
พม่าที่ซับซ้อนขึ้น  เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่ ใช้ ใน
ชี วิ ตประจํ าวั น  ฝึกทั กษะการอ่ านและเขี ยนบทความใน
ชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆ อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

102-103 ภาษาพม่า 3 (Burmese 3)            2(1-2-3) 
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ของภาษาพม่า ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น พัฒนาทักษะ
การสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อส่ือสารในสถานการณ์ต่างๆ 
ด้วยภาษาที่เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์เพิ่มเติม 

- ยกเลิก 

102-104 ภาษาพม่า 4 (Burmese 4)            2(1-2-3) 
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ประเพณีของพม่า พัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร เรียน
คําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความเข้าใจ
ภาษาพม่าที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

102-111 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 1                  2(1-2-3) 
             (Bahasa Indonesia 1)   
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพ้ืนฐานของภาษาบาฮาซา
อินโดนีเซีย คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา และ
สํานวนต่าง ๆ อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยค
สนทนาอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน   

- ยกเลิก 

102-112 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 2                  2(1-2-3) 
             (Bahasa Indonesia 2)   
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
บาฮาซาอินโดนีเซีย ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์
ที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆ อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

102-113 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 3                  2(1-2-3) 
             (Bahasa Indonesia 3)   
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อส่ือสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่ เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์
เพ่ิมเติม 

- ยกเลิก 

102-114 ภาษาบาฮาซาอินโดนีเซีย 4                  2(1-2-3) 
             (Bahasa Indonesia 4)   
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ประเพณีของอินโดนีเซียพัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร 
เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความ

- ยกเลิก 
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เข้าใจภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้
อย่างถูกต้อง 
102-121 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 1                    2(1-2-3) 
             (Bahasa Malaysia 1)   
ตัวอักษร ระบบเสียง โครงสร้างพื้นฐานของภาษาบาฮาซามาเลเซีย 
คําศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันประมาณ 300 คํา และสํานวนต่าง ๆ 
อย่างง่าย ฝึกทักษะการฟังและการพูด เน้นประโยคสนทนาอย่าง
ง่ายที่ใช้ในชีวิตประจําวัน 

- ยกเลิก 

102-122 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 2                    2(1-2-3) 
             (Bahasa Malaysia 2)   
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยใช้โครงสร้างไวยากรณ์ของภาษา
บาฮาซามาเลเซีย ที่ซับซ้อนขึ้น เน้นประโยคสนทนาและคําศัพท์ที่
ใช้ในชีวิตประจําวัน ฝึกทักษะการอ่านและเขียนบทความใน
ชีวิตประจําวันและใช้สํานวนต่างๆ อย่างง่าย 

- ยกเลิก 

102-123 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 3                    2(1-2-3) 
             (Bahasa Malaysia 3)   
ฝึกการฟังและเรียนรู้บทสนทนาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ิมเติม ศึกษา
ไวยากรณ์ของภาษาบาฮาซามาเลเซียที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 
พัฒนาทักษะการสนทนา การอ่าน และเขียนเพื่อส่ือสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ด้วยภาษาที่ เหมาะสม และศึกษาคําศัพท์
เพ่ิมเติม 

- ยกเลิก 

102-124 ภาษาบาฮาซามาเลเซีย 4                    2(1-2-3) 
             (Bahasa Malaysia 4)   
พัฒนาทักษะการพูด แนวคิดของวัฒนธรรม ความเชื่อ และ
ประเพณีของมาเลเซีย พัฒนาการอ่านและการเขียนตัวอักษร 
เรียนคําศัพท์เพิ่มเติม เข้าใจโครงสร้างไวยากรณ์ เพื่อทําความ
เข้าใจภาษาบาฮาซามาเลเซียที่ได้เรียนก่อนหน้านี้และวิธีการใช้
อย่างถูกต้อง 

- ยกเลิก 

 **101-203  ภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้น            3(2-2-5)
    (English for Remediation)  
การวัดผล :  ผ่าน (Satisfactory - S) และ ไม่ผ่าน 
(Unsatisfactory - U) 
เงื่อนไข :  เป็นรายวิชาไม่นับหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องสอบผ่าน (S) 
จึงจะสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน ได้ 
คําศัพท์สํานวนโครงสร้างทางไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน และทักษะการ
ส่ือสารที่ใช้บ่อยในชีวิตประจําวัน การอ่านและการเขียนข้อความ
ส้ันๆ การตั้งคําถามและการตอบอย่างสั้น บทสนทนาอย่างง่ายใน
ระดับคํา วลี และประโยคส้ันๆ 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-203 ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการปรับพ้ืน (English for Remediation) 

เปิดใหม่ 

 **101-204  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน            3(2-2-5) 
      (Daily Life English)         
คําศัพท์ สํานวน และ โครงสร้างทางไวยากรณ์ และ ทักษะในการ
ส่ือสาร โดยเน้นที่หัวข้อในชีวิตประจําวัน ความสนใจส่วนบุคคล 
และสถานการณ์ปัจจุบัน 
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  ให้ยกเว้นการลงทะเบียนเรียนรายวิชา 101-204 

เปิดใหม่ 



102 
 

มหาวิทยาลยัสยาม 
สาํนักวิชาการ� ��

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน (Daily Life English) และให้ได้
เกรด A ในรายวิชาดังกล่าว 

 **101-205  ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางวิชาการ 3(2-2-5) 
                (English for Academic Study)  
การฝึกทักษะที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องเชิงวชิาการ การฟัง การพูด การ
อ่าน ไวยกรณ์ การเขียน และคําศัพท์ 

เปิดใหม่ 

 **101-206  ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอแบบมืออาชพี
                           3(2-2-5) 
                (English for Professional Presentation)  
หลักการพูด การเลือกใช้คํา ประโยค คําเชื่อม โวหาร การออก
เสียงคํา และการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การแสดงความคิดเห็น
และการนําเสนอเชิงวิชาการ การนําเสนอทางธุรกิจ และการ
สัมภาษณ์งาน 

เปิดใหม่ 

 **101-207  ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบข้อสอบมาตรฐาน 
                                       3(2-2-5) 
                (English for Proficiency Test)  
บูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียนเพ่ือการสอบข้อสอบมาตราฐาน ฝึกให้
นักศึกษาคุ้นเคยกับเนื้อหาและรูปแบบของข้อสอบ TOEFL ฝึก
เทคนิคที่เป็นประโยชน์สําหรับทําข้อสอบ 

เปิดใหม่ 

 **101-208  การเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์สําหรับทุกคน 3(2-2-5)
    (Computer Coding for Everyone) 
ความรู้พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน การติดต้ังไพ
ทอน เครื่องมือที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม การติดต้ังไลบรารี่ การ
ประมวลผลด้วยคอมมานด์ไลน์ ชนิดของข้อมูลและตัวแปร การรับ
ข้อมูลเข้าและการแสดงผลลัพธ์ การใช้งานคําส่ังทางเลือก การใช้
งานคําส่ังวนลูป การสร้างฟังก์ชัน ไลบราร่ีทางคณิตศาสตร์และ
กราฟฟิก และการประยุกต์ใช้กับงานด้านกราฟิก  

เปิดใหม่ 

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา 

121-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ                         3(2-2-5) 
             (Information Technology)  
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ หน้าที่การทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส่ือประสม 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน ตลอดจนการฝึกปฏิบัติสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม
ประมวลผลคํา และการสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

*101-307  เทคโนโลยีสารสนเทศ                        3(2-2-5) 
              (Information Technology)   
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์ หน้าที่การทํางานของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ระบบ
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีส่ือประสม 
อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้งาน การสืบค้นข้อมูล การใช้งาน
โปรแกรมประมวลผลคํา การสร้างเว็บเพจเบื้องต้น 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

121-102  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน 
               3(2-2-5) 
 (Computer for Studies and Works)       
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้อมูลและ
สารสนเทศ  อัลกอริทึมและการแก้ โจทย์ปัญหา  ธุ รกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ กฏหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความ
ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อาชีพและวุฒิบัตรด้าน
คอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการ
ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมตารางทํางาน และโปรแกรมนําเสนอ
งาน 

*101-308  คอมพิวเตอร์สําหรับการศึกษาและการทํางาน 
               3(2-2-5) 
  (Computer for Studies and Works)       
หลักการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ประเภทของแฟ้มข้อมูล 
อัลกอริทึมและการแก้โจทย์ปัญหา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม อาชีพและวุฒิบัตรด้าน
คอมพิวเตอร์ และแนวโน้มของ เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน
โปรแกรมตารางทํางาน  โปรแกรมนําเสนองาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 
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121-103 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                            3(3-0-6)   
             (Life and Environment)  
ความสัมพันธ์ ระหว่ างชี วิ ต กับ ส่ิงแวดล้อมโดยชี้ ให้ เห็นถึ ง
ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปลี่ยนแปลง
ของโลกและภูมิอากาศ ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ
ในเรื่องมลภาวะของสิ่งแวดล้อม การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและ
พลังงานทดแทน กฎหมายส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการดําเนินชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

*101-309  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม                          3(3-0-6)   
               (Life and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การเปล่ียนแปลงของโลกและ
ภูมิอากาศ การตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
ต่อมลภาวะและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีชีวภาพและพลังงานทดแทน 
กฎหมายส่ิงแวดล้อม การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

121-104 อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี                         3(3-0-6)
 (Food for Good Health)  
ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ การเปลี่ยนแปลง
ของสารอาหารในกระบวนการผลิต ข้อเท็จจริงและความเชื่อ
เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารกับ
โรค และแนวโภชนาการเพื่อการบําบัด ฉลากโภชนาการและ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการควบคุมคุณภาพทางโภชนาการของ
อาหาร 

*101-310  อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี                       3(3-0-6) 
               (Healthy Diet)   
ความสําคัญและบทบาทของอาหารต่อสุขภาพ โภชนาการและ
พลังงานจากอาหาร อาหารกับโรค โภชนาการเพื่อการป้องกันและ
การบําบัดโรค อาหารอินทรีย์ การแปรรูปอาหาร การปนเปื้อนและ
การเส่ือมเสียของอาหาร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 
ฉลากโภชนาการ ความม่ันคงทางด้านอาหาร ความเชื่อของการ
เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นวัตกรรมอาหารและ
ทิศทางตลาดของอาหารสุขภาพ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

121-105 เคมีในชีวิตประจําวัน                          3(3-0-6) 
             (Chemistry in daily life)   
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและ
สารประกอบทางเคมีที่สําคัญในชีวิตประจําวัน อาทิ แก้ว กระดาษ 
สารพอลิเมอร์ พลาสติก สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ ยาและ
สารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง สารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง 
สารเคมีที่เป็นสารพิษที่ใช้ในชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษ
จากสารเคมี 

*101-311  เคมีในชีวิตประจําวัน                         3(3-0-6) 
               (Chemistry in Daily Life)   
ความสําคัญของเคมี สสารและการจําแนกสสาร โลหะและ
สารประกอบทางเคมีที่สําคัญในชีวิตประจําวัน สีจากธรรมชาติและ
สีสังเคราะห์ ยาและสารเสพติด ดีเทอเจนต์และเครื่องสําอาง 
สารเคมีที่ ก่ อ ให้ เ กิดมะ เร็ ง  สารเคมีที่ เ ป็นสารพิษที่ ใช้ ใน
ชีวิตประจําวัน การป้องกันและแก้พิษจากสารเคมี 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

121-106 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน                3(3-0-6) 
             (Mathematics in Daily Life)  
ความหมายและพัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
กับตัวเลขและสัญลักษณ์คณิตศาสตร์กับเทคโนโลยี คณิตศาสตร์
กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจ ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การ
ประยุกต์ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น การสร้างตัวแบบและการแก้ปัญหา
ตัวแบบการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน 

*101-312  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาํวัน               3(3-0-6) 
               (Mathematics in Daily Life)  
ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการให้เหตุผล เรขาคณิตกับการนําไปใช้
ในชีวิตประจําวัน การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการ
แปลความหมายข้อมูลทางสถิติ การประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทาง
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

121-107 สถิติพ้ืนฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล         3(3-0-6) 
 (Basic Statistics for Data Analysis) 
ความรู้พ้ืนฐานทางสถิติ ได้แก่ ความหมาย ขอบเขต ลักษณะของ
ข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความ
น่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบทวินาม การแจก
แจงแบบปัวซอง การแจงแจงแบบปกติการทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 

*101-313  สถิติในชีวิตประจําวัน                        3(3-0-6) 
   (Statistics in Daily Life) 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมขัอมูล การบันทึก
ข้อมูลส่วนตัว บัญชีรายรับรายจ่ายประจําวัน การบันทึกข้อมูลทาง
ธุรกิจ การหาค่าสถิติเบื้องต้นความน่าจะเป็นอย่างง่าย การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เบื้องต้นทางสถิติในชีวิตประจําวันเพื่อการ
ตัดสินใจในการวางแผนการใช้จ่าย การทํานายผลการลงทุน และ 
การพยากรณ์อากาศ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อ
วิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

120-101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                          3(3-0-6) 
             (Man and Environment)  
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม  ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์  ปัญหาเรื่องมลภาวะของ
ส่ิงแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  การเปล่ียนแปลงของโลกและภูมิอากาศ  ปัญหาของการ
เพิ่มประชากร  การอนุรักษ์ป่าไม้  ต้นน้ํา  ลําธาร  การใช้ผืนดิน
และน้ําเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การพัฒนาพ้ืนดินและน้ําที่
เสื่อมโทรมให้กลับคงสภาพที่ดี  โดยวิธีการทางธรรมชาติ  รวมถึง

- ยกเลิก 
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การป้องกันการทําลายส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติให้อยู่ในสภาพ
สมดุลกับการดํารงชีวิตมนุษย์อย่างมีความสุข  โดยการทําให้
ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติดีขึ้น 
125-101 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม                    3(3-0-6) 
             (Mathematics in Civilization)  
หลักเบื้องต้น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบ
การคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้
ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจํานวนและ
พัฒนาการของความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น เพ่ือให้มีความรู้
พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข อันจะนําไปสู่การศึกษาทฤษฏีทาง
คณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป 

101-314 คณิตศาสตร์ในอารยธรรม                    3(3-0-6) 
             (Mathematics in Civilization)  
หลักเบื้องต้น และพัฒนาการของการเกิดขึ้นของตัวเลข และระบบ
การคิดโดยใช้ตัวเลขเป็นฐาน การนําเอาตัวเลขไปประยุกต์ให้
ในทางเรขาคณิตและตรีโกณมิติ ศึกษาระบบการนับจํานวนและ
พัฒนาการของความเป็นไปได้ทางสถิติเบื้องต้น เพื่อให้มีความรู้
พ้ืนฐานทางตรรกเชิงตัวเลข อันจะนําไปสู่การศึกษาทฤษฏีทาง
คณิตศาสตร์ชั้นสูงต่อไป 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

126-316 สถิติและความน่าจะเป็น                      3(3-0-6) 
             (Statistics and Probability)   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจก
แจง แบบทวินาม แบบปัวซอง และแบบปกติ การแจกแจงของ
ค่าที่ได้จากตัวอย่าง การประมาณค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนและ
สัดส่วนของประชากร การหาค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทําสอบสมมติฐานสําหรับหนึ่งและสอง
ประชากร 

*101-315  สถิติและความน่าจะเป็น                     3(3-0-6) 
               (Statistics and Probability)   
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ ความหมายขอบเขตและการใช้
ประโยชน์ทางธุรกิจ ลักษณะของข้อมูลทางธุรกิจ วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงความถี่ การประมาณค่าทางสถิติ ค่าความแปรปรวนและ
สัดส่วนของประชากร การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนร่วมและค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การทดสอบสมมติฐาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
ปรับคําอธิบายรายวิชา 

 **101-301  ทักษะดิจิทัลสําหรับศตวรรษที่ 21        3(2-2-5) 
     (Digital Literacy for 21ST Century) 
ความรู้พ้ืนฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์ การเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี การจัดการสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยี การรักษาความ
ปลอดภัยทางดิจิทัลเบื้องต้น  ความเ ส่ียงในการใช้งานทาง
อินเทอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ กฎหมายดิจิทัลท่ีเกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจําวันและความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตนในสังคม
ออนไลน์ การทําธุรกรรมทางการเงินทางดิจิทัล การซื้อสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ต การให้บริการของรัฐบาลผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง
ความสมดุลด้านดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมสํานักงาน การสร้าง
อินโฟกราฟิก การตลาดดิจิทัล    

เปิดใหม่ 

 **101-302  วิทยาการข้อมูลและจินตภาพ              3(2-2-5) 
    (Data Science and Visualization)        
ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาการข้อมูล อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การ
ใช้ประโยชน์และการตระหนักถึงความเหมาะสมในการให้ข้อมูล 
การแสดงภาพข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
แอพลิเคชัน 
 

เปิดใหม่ 

 **101-303  เทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 3(3-0-6)   
                (Green Technology for Sustainable 
                Development) 
แหล่งพลังงานทางเลือก พลังงานทดแทน การอนุรักษ์และการจัด
การพลังงาน การลดของเสีย ผลิตภาพสีเขียว การจัดการห่วงโซ่
อุปทานสีเขียว วัฐจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนเครดิต คาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ การจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

เปิดใหม่ 

 **101-304  ตรรกะและการออกแบบความคิดเพ่ือสร้าง 
                 นวัตกรรมและธุรกิจใหม่                3(3-0-6) 
                 (Logic and Design Thinking for  

เปิดใหม่ 



105 
 

มหาวิทยาลยัสยาม 
สาํนักวิชาการ� ��

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 สาระในการปรับปรุง 
                 Innovation and Start Up)    
แนวคิด กระบวนการ และทักษะวิธีคิดเพื่อการออกแบบนวัตกรรม
และธุรกิจใหม่ การสํารวจปัญหา การระดมความคิด การวิเคราะห์
เพื่อสํารวจความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งาน การออกแบบการ
แก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้งานและตรงกับ
ความต้องการของตลาด หลักการสร้างนวัตกรรมต้นแบบ การ
คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 **101-305  การเชื่อมต่อของสรรพสิ่งสําหรับทุกคน  3(2-2-5)   
                (Internet of Thing for Everyone) 
ทําความเข้าใจการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง องค์ประกอบพื้นฐาน การ
ส่ือสารข้อมูลภายในและการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง ระบบนิเวศการ
เชื่อมต่อของสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้งาน 

เปิดใหม่ 

 **101-306  ห้องทดลองที่มีชีวิตเพ่ือความยั่งยืน    3(2-2-5)
    (Living Lab for Campus Sustainability) 
หลักการของห้องทดลองที่มีชีวิต และการประยุกต์ใช้หลักการ
ดังกล่าวเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาคารและสิ่งแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน การสร้างแบบจําลองเพื่อขยายผลและ
ประยุกต์ใช้ในสถานที่อ่ืนๆ และในขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้ การบริหาร
โครงการ โดยเน้นด้านการออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อ
ประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน 

เปิดใหม่ 

4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา 4. กลุ่มวิชาพลศึกษา สุขศึกษา และสุนทรียศาสตร์   เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชา 

129-101   พลศึกษาและนันทนาการ                     2(1-2-3) 
             (Physical Education and Recreation)  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา นันทนาการที่มีความสําคัญและ
ความจําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมปัจจุบัน รวมถึง
ศึกษาชนิดของกีฬาและนันทนาการ  ความต้องการนันทนาการใน
วัยต่าง ๆ การจัดการและการบริหารนันทนาการและให้เลือกพล
ศึกษา 1 ชนิดกีฬา เพื่อศึกษากฎ กติกา มารยาท และทักษะ
พ้ืนฐาน รวมทั้งฝึกทักษะการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดจน
การเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายที่ถูกต้อง 

- ยกเลิก 

129-102 ศิลปะและสังคีตนิยม                          2(1-2-3) 
             (Art and Music Appreciation)  
ความหมายและพัฒนาการของศิลปะและดนตรี หลักการทาง
สุนทรียศาสตร์ และลักษณะสําคัญของศิลปะและดนตรีแต่ละแบบ 
ปลูกฝังความเข้าใจการเห็นคุณค่าและความชื่นชมในศิลปะและ
ดนตรี ศึกษาผลงานศิลปะชิ้นสําคัญในด้านต่างๆต้ังแต่สมัยโบราณ
จนถึงปัจจุบันแรงบันดาลใจของศิลปิน เบื้องหลังการสร้างสรรค์
ผลงานเหล่านั้น โดยเน้นถึงคุณค่าของศิลปะและดนตรีในฐานะ 
เป็นเครื่องมือในการจรรโลงจิตใจมนุษย์ 

- ยกเลิก 

 **101-401  ชีวิต สุขภาวะ และการออกกําลังกาย   3(2-2-5) 
                 (Life, Well-Being and Sports)           
 สุขภาวะด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพศศึกษา และการ
เลือกคู่ครอง การสร้างเสริมสุขภาพ อาหารการกิน การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องสําอาง สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารที่ใช้ในชีวิตประจําวันให้เกิดความปลอดภัย การออกกําลัง
กาย คุณค่าและผลของการออกกําลังกายที่มีต่อระบบต่างๆใน
ร่างกาย การออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย 
และการออกกําลังกายในลักษณะของกีฬาเพื่อการแข่งขัน 

เปิดใหม่ 
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 **101-402  ศิลปะและดนตรีเพ่ือสุนทรียภาพแห่งชีวิต 

                 (Art and Music Appreciation)      3(3-0-6)   
ความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ศิลปะในรูปแบบของสถาปัตยกรรม 
จิตรกรรม ประติมากรรม นาฎศิลป์ และดุริยางคศิลป์ ยุคสมัย
ต่างๆของศิลปะ แรงบันดาลใจเบื้องหลังผลงานศิลปะ ความ
ซาบซึ้งในศิลปะ การประเมินคุณค่าทางสุนทรียะ ความสัมพันธ์
ระหว่างศิลปะ ดนตรี กับชีวิต ศิลปะในชีวิตประจําวัน และคุณค่า
ความงามในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ในฐานะเป็นเครื่องมือจรรโลง
จิตใจและสร้างสุนทรียภาพต่อชีวิตของมนุษย์     

เปิดใหม่  

 **101-403  นิยมไทยและอัศจรรย์ในสยาม        3(3-0-6)
    (Thai Appreciation and Unseen in Siam) 
ภูมิหลังของสังคมไทย ศิลปะและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย เอกลักษณ์ความเป็นไทย มรดกทางภูมิปัญญาที่มี
คุณค่า น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การศึกษา คติความเชื่อและ
ค่านิยม วิถีชีวิต ดนตรี นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน  แนวทาง
อนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ความเป็นไทย   

เปิดใหม่  

 **101-404  การตามหาและออกแบบความฝัน        3(2-2-5) 
    (Designing Your Dream)  
ฝึกทักษะตั้งประเด็นหัวข้อเรื่องที่สนใจเรียนรู้จากความต้องการ
ของตนเอง ต้ังสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์
สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ต้ังไว้จาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการเหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ 
นําเสนอแนวคิดอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการคิด กระบวนการ
สืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
เกิดทักษะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เปิดใหม่ 

 **101-405  โยคะ สมาธิ และศิลปะการดําเนินชีวิต   3(2-2-5) 
    (Yoga, Meditation and Art of Living) 
การฝึกโยคะเพื่อร่างกายและจิตใจที่ ดี เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
ความหมายของโยคะ ประโยชน์ของการฝึกโยคะ ปรัชญาโยคะ 
ประวัติโยคะ องค์ประกอบ 8 ประการของโยคะ โยคะอาสนะ
ประเภทต่าง ๆ ปราณายามะ การฝึกสมาธิเพื่อโยคะ การผ่อน
คลายในการฝึกโยคะ การเตรียมความพร้อมของร่างกายในการฝึก
โยคะ ข้อควรปฏิบัติและข้อควรระวังในการฝึกโยคะ อุปกรณ์ที่ใช้
ในการฝึกโยคะ หลักการสุขภาพแบบองค์รวมและศิลปะการ
ดํารงชีวิต 

เปิดใหม่ 

 **101-406  การถ่ายภาพเชิงสร้างสรรค์            3(2-2-5) 
    (Creative Photography) 
การฝึกปฏิบั ติ เทคนิคการถ่ ายภาพอย่ างง่ ายโดยใช้ก ล้อง
โทรศัพท์มือถือและกล้องอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายท่ีใช้
ในชีวิตประจําวันและหรือใช้เพื่อการค้า เรียนรู้การส่ือสารด้วย
ภาพถ่าย การจัดองค์ประกอบศิลป์ พ้ืนฐานการจัดองค์ประกอบ
ภาพ ทฤษฎีสัดส่วนทอง ความกลมกลืน มุมกล้อง สมดุลของภาพ 
แสงกับการสร้างสรรค์ภาพถ่าย และมุมมองภาพกับการสื่อ
ความหมาย 
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ภาคผนวก ค 
 

หนังสือรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรของ 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
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ภาคผนวก ง 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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ผศ.ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ 
 

ประวัติการศึกษา : 
 -   ปริญญาเอก: สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สาขาบริหารงานก่อสร้าง ปี 2548 

D.Eng. Construction Engineering and Management  
Asian Institute of Technology (AIT) 2005 

-    ปริญญาโท:  สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สาขาบริหารงานก่อสร้าง ปี 2541 
M.Eng. Construction Engineering and Management 
Asian Institute of Technology (AIT) 1998  

- ปริญญาโท:  มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาบริหารธุรกิจการจัดการการตลาด ปี 2555 
MBA. Marketing Management 
Ramkamhang University 2013 

-    ปริญญาตรี: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 2538 
  B.Eng. Kasetsart University Civil Engineering 1995 

- ประกาศนียบัตร:BIM (Building Information Modeling) Management Certificate  
  BUILDING CONSTRUCTION AUTHORITY (BCA) ประเทศสิงคโปร์  

 
สถานที่ทํางานปัจจุบัน/ตําแหน่ง 

รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
หัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ประจํา ภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยสยาม 
235 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  

 
ประสบการณท์ํางานสายวิชาชีพ 

- 2538-2539 วิศวกรโครงการ ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร เดอะพาร์คแลนด์คอนโดมีเนียม บางนา
ตราด กม. 5 บริษัท นารายณ์พรอพเพอตี้ จํากัด 

- 2539-2541 วิศวกรบริษัท บางกอกมาสเตอร์ เอนเตอร์ไพรซ์ จํากัด ออกแบบควบคุมงาน 
- Assistant Lecturer. Continuing Education Center (CEC) สถาบันเทคโนโลยีแห่ ง เอเชีย 

(AIT). Computer Applications for Project Management Course. และล่ามทางเทคนิค 
- Thai Language Teacher. Thai Conversation 1. Language Center. สถาบันเทคโนโลยีแห่ง

เอเชีย (AIT)  
 

กรรมการและบริการทางวิชาการอื่นๆ 
กรรมการพิจารณาบทความ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 11 
2550 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
2551 วิทยากร “อบรมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเลื่อนระดับภาคีวิศวกรเป็นสามัญ
วิศวกร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา” สภาวิศวกร อิมแพค เมืองทองธานี 
2551 ผู้ อ่ า น และป ร ะ เ มิ นบทคว าม  Reviewer Journal Engineering Construction and 
Management UK 
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บทความทางวิชาการในประเทศและตา่งประเทศ  
1.  สุนิตษา เสาระโส, สันติ เจริญพรพัฒนา และรฐัวุฒิ รูแ้ทนคุณ. (2560). การสํารวจการใช้แบบจําลอง
สารสนเทศอาคารในขั้นตอนโครงการก่อสร้าง. ใน การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22: เทคโนโลยี
เขียวเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
 
2.  เอก จิตชัยเจริญ, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ และสันติ เจริญพรพัฒนา. (2560). การจัดทํากําหนดการก่อสร้างด้วย
แบบจําลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารโครงสร้างสําเร็จรูป. ใน การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา
แห่งชาติ ครั้ง 22เทคโนโลยีเขียวเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.. 
 
รายวิชาที่สอน   

153-423 การบริหารงานก่อสร้าง   Construction Management 
153-311 การจัดการทางวิศวกรรม  Engineering Management 
153-427 คอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรโยธา  Computer Applications for Civil Engineering  
153-324 เทคนิคและเครื่องมือก่อสร้าง  Construction Techniques and Equipment 
153-321 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ   Material Laboratory  
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ผศ.ดร.ไตรทศ ขําสุวรรณ 
 

ประวตัิการศกึษา : 
 - 2536 วศ.บ. โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ 
 - 2538  MS.CE. Structural & Material  University of Colorado at Denver, USA.  
 - 2559 Ph.D. Materials Science and Engineering (International Programme), Mahidol 
University 
 
ประวัติการทํางานและประสบการณ์ 

- 2538 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา ภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  
 -  
 -  
 
หนังสือ/ตํารา 

- เอกสารประกอบการสอนวิชา 153-223 กําลังวัสดุ2  
- เอกสารประกอบการสอนวิชา ปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 
- 

  
ผลงานวิจัย (จัดทําแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง) 

2546 “การวิจัยโครงการ การใช้ก้อนแอสฟัลต์สําเร็จเพื่อการป้องกันน้ําท่วม” (รหัสโครงการ MT-S-46-
MAC-71-119-G) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 
2547 “การพัฒนาสูตรน้ํายางพาราสําหรับเคลือบป้องกันการกัดกร่อนของโลหะเหล็ก” ศูนย์เทคโนโลยี
โลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) 
2548 หัวหน้าโครงการกลุ่มวิจัย โครงการ “กลุ่มโครงการวิจัยขนาดเล็กการประยุกต์ใช้น้ํายางพาราใน
อุตสาหกรรมกอ่สร้าง-ม.ส.(1)” จํานวน 5 โครงการย่อย RDG4850062 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม 
2549 โครงการวิจัย “การศึกษาการบ่มคอนกรีตด้วยน้ํายางพารา” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ฝ่ายอุตสาหกรรม 
2549 “การศึกษาการใช้ผงยางพาราสําหรับอุตสาหกรรมอิฐบล็อกประสาน” (I24911007) สํานักงาน
โครงการ IRPUS สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
2550 “การศึกษาการใช้ดินตะกอนน้ําประปาสําหรับอุตสาหกรรมอิฐบล็อกประสาน” สํานักงานโครงการ 
IRPUS สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
2552 “ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล” กองทุนเพื่อการวิจัย 
มหาวิทยาลัยสยาม 
2553 “EFFECT OF LIGNOSULFONATE ON MECHANICAL AND SETTING TIME PROPERTIES OF GEOPOLYMER PASTE” คณะ
วิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม 
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2555 “Mechanical Behaviors of HDPE Fiber Reinforced Cement Mortar” สหสาขาวิชา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
บทความวิจัย/บทความวิชาการ (จัดทําแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง) 
1. ศิริชัย ขําสุวรรณ “การใช้ก้อนแอสฟัลต์สําเร็จเพื่อการป้องกันน้ําท่วม” Application of Prefabricated 

Asphalt Block for Flooding Protection วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยสู่เศรษฐกิจยุดโมเลกุล การ
ประชุมประจําปี สวทช.2548  page 289 

2. ศิริชัย ขําสุวรรณ และคณะ “การศึกษาการบ่มคอนกรีตด้วยน้ํายางพารา รายงานการวิจัย” Using 
natural latex for application of construction-SU small project group (1) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 2549 

3. ศิริชัย ขําสุวรรณ “การศึกษาการบ่มคอนกรีตด้วยน้ํายางพารา” การประชุมวิชาการคอนกรีตประจําปี 
ครั้งที่ 2 สมาคมคอนกรีตไทย ตุลาคม 2549 หน้า MAT1-MAT5 

4. ศิริชัย ขําสุวรรณ และคณะ “การพัฒนาน้ํายางธรรมชาติสําหรับเคลือบผิวโลหะเหล็ก เพื่อป้องกันการกัด
กร่อน” ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  

5. ศิริชัย ขําสุวรรณ “การซ่อมและการเสริมกําลังโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก” วารสาร 
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ประสบการณ์วิชาชีพ   
 

1. วิศวกรร่วมออกแบบและคํานวณโครงสร้างเหล็ก เพื่อใช้ในการก่อสร้างของสะพานคอนกรีต ระบบ Self 
launching under slung Movable Scaffolding System (Under slung SL – MSS) “KYO DONG Bridge” 
ประเทศเกาหลีใต้ 
2. วิศวกรร่วมออกแบบและคํานวณโครงสร้างเหล็ก เพื่อใช้ในการก่อสร้างของสะพานคอนกรีต ระบบ Self 
launching under slung Movable Scaffolding System (Under slung SL – MSS) “NAM CHUN2” 
ประเทศเกาหลีใต้  
3. วิศวกรร่วมออกแบบและคํานวณโครงสร้างเหล็ก เพื่อใช้ในการก่อสร้างของสะพานคอนกรีต ระบบ Self 
launching Under slung Movable Scaffolding System (Under slung SL – MSS)“SUTONG” ประเทศ
จีน  
4. วิศวกรร่วมออกแบบและคํานวณโครงสร้างเหล็ก เพื่อใช้ในการก่อสร้างของสะพานคอนกรีต ระบบ Self 
launching under slung Movable Scaffolding System (Under slung SL – MSS) “HANGZHOU” 
ประเทศจีน  
5. วิศวกรร่วมออกแบบและคํานวณโครงสร้างเหล็ก เพื่อใช้ในการก่อสรา้งของสะพานคอนกรีต ระบบ Self 
launching under slung Movable Scaffolding System (Under slung SL – MSS) “SUTONG 2” ประเทศ
จีน  
6. วิศวกรร่วมออกแบบและคํานวณโครงสร้างเหล็ก เพื่อใช้ในการก่อสร้างของสะพานคอนกรีต ระบบ Self 
launching under slung Movable Scaffolding System (Under slung SL – MSS) “WUHAN 
TIANXINGZHOU Bridge” ประเทศจีน  
7. วิศวกรร่วมออกแบบและคํานวณโครงสร้างเหล็ก เพื่อใช้ในการก่อสรา้งของสะพานคอนกรีต ระบบ Movable 
Scaffolding System (MSS) โครงการก่อสร้างสะพานรัตนาธิเบศ (HIGWAY ROUTE NO.302 
(RATANATHIBETH) SECTION: BRIDGE OVER CHAO PHAYA RIVER) ที่ต้ัง: รัตนาธิเบศ จังหวัดกรุงเทพฯ  
8. วิศวกรควบคุมงาน “โครงการก่อสร้างแฟลตที่พักอาศัย สําหรับข้าราชการระดับ 3 - 6” อาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก 3 ช้ัน จาํนวน 18 ยูนิต ที่ต้ัง: ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
9. วิศวกรร่วมออกแบบและคํานวณโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ คลังสินค้า1 ช้ัน พ้ืนทีใ่ช้สอยรวม 
1,600 ตร.ม. โครงหลังคาเป็นเหล็ก (Steel Truss) ความยาว (Span) 20 เมตร ที่ต้ัง: อ.ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  
10. วิศวกรร่วมออกแบบและคํานวณโครงสร้างอาคารโรงงาน คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยรวม 900 
ตร.ม. โครงหลงัคาเป็นเหล็ก (Steel Truss) ความยาว (Span) 20 เมตร บริษัท เอสซีท ี เอ็นจิเนียริง่ แอนด์        
คอนสตรัคช่ัน จํากัด ที่ต้ัง: จังหวัดนครนายก  
11. วิศวกรร่วมออกแบบและคํานวณโครงสร้างอาคารคลังสินค้า คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ช้ัน 
(FACTORY LUMLUKKA KLONG 9) พ้ืนที่ใช้สอยรวม 4,800 ตร.ม. โครงหลังคาเป็นเหล็ก (Steel Truss)      
ความยาว (Span) 40 เมตรบริษัทภานคร จาํกัด ที่ต้ัง: อ.รงัสิต คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี 
12. วิศวกรร่วมออกแบบและคํานวณโครงสร้างอาคารพักอาศัยคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 
4,000 ตร.ม.ที่ต้ัง: ด่านสําโรง จังหวัดสมุทรปราการ  
13. วิศวกรออกแบบและคํานวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก “โครงการก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล 
อําเภอมัญจาคีรี” เจ้าของ: เทศบาลอําเภอมัญจาคีร ีที่ต้ัง: อ.มัญจาคีร ีจ.ขอนแก่น  



117 
 

มหาวิทยาลยัสยาม 
สาํนักวิชาการ� ��

 

14. วิศวกรออกแบบและคํานวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก “โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย                  3 
ช้ัน” เจ้าของ: นายอมรเสษฐ์ จิตริเที่ยง ที่ต้ัง: เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ  
15. วิศวกรร่วมออกแบบและคํานวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก “โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 6 ช้ัน” 
เจ้าของ คุณกนิษฐา งดงามสกุล ที่ต้ัง: เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพฯ  
16. วิศวกรออกแบบและคํานวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก “โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 2 ช้ัน + ช้ัน
ดาดฟ้า 1 ช้ัน” เจ้าของ: คุณประยูร จุ่นมีวงษ์ ที่ต้ัง: เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ  
17. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของโรงงาน เอเชี่ยน เคมิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ที่ต้ัง:   นิคมอุตสาหกรรมเวลโก 
กรุงเทพมหานคร  
18. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของโรงงาน ออร์คิด ไดมอนด์ โพลิสช่ิง จํากัด ที่ต้ัง: นิคมอุตสาหกรรม นวนคร 
กรุงเทพมหานคร 
19. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างท่าเทียบเรือของโรงกลั่นน้ํามันเอสโซ่ ศรรีาชา ที่ต้ัง: โรงกลั่นน้ํามันเอสโซ่ศรีราชา 
บริษัท (มหาชน) เอสโซ ่(ประเทศไทย) จํากัด อําเภอศรีราชา จังหวัด ชลบุรี  
20. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารโรงงาน P.D.S. FOOD CO., LTD. ที่ต้ัง: พระนครศรีอยุธยา (2549)   
21. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารชุด Dusit Avenue ที่ต้ัง: 123 ถนนราชวิถี แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสิต 
กรุงเทพฯ  
22. สํารวจสภาพโครงสร้างของบ้านพักอาศัย 2 ช้ัน โครงสร้างสําเร็จรูป ระบบ PCC PREFAB SYSTEM ที่ต้ัง: 
ซอยนวลฉวี 1 ถนน เกษตร_นวมินทร์ กรุงเทพฯ  
23. ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย 
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
อาคารสูง/ โรงแรม 
อาคารชุมนุมคน 
โรงงาน 
24. ตรวจสอบโครงสร้างอาคารโดยวิธีไม่ทําลาย NDT และวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรง ซ่อมแซมปรบัปรุง 
และเสริมกําลังโครงสร้างอาคาร โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สะพาน 
25. คํานวณโครงสร้างอาคาร โรงงาน โชว์รูมรถยนต์ บ้านพักอาศัย โครงเหล็กรับป้ายเสาเดี่ยว เสาคู่ และโครง
เหล็กรับป้าย LED  
26. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของเก่าด้วยวิธีแบบไม่ทําลาย NDT วิเคราะห์ ประเมินความแข็งแรงของ
โครงสร้าง เสนอแนะวิธีการซ่อมแซม เสริมกําลังโครงสร้างอาคาร ฯลฯ 
 
ประสบการณ์การอบรมสัมมนา :   
- สัมมนาโครงการ “เทคนิคการออกแบบและการก่อสร้างสําหรับงานวิศวกรรมโยธา” ซึ่ง จัดโดย ศูนย์รวม
โปรแกรมวิศวกรรมและการอบรมด้านวิศวกรรมครบวงจร เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
- สัมมนาโครงการ “การออกแบบแก้ไขฐานรากและการออกแบบระบบกําแพงกันดินระบบค้ํายันงานขุด 
Sheet Pile” ซึ่ง จัดโดย ศูนย์รวมโปรแกรมวิศวกรรมและการอบรมด้านวิศวกรรมครบวงจร เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2555 ณ หอประชุม ๕ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- สัมมนาโครงการ “Corrosion Protection and Asset Management” ซึ่ง จัดโดย ศูนย์รวมโปรแกรม
วิศวกรรมและการอบรมด้านวิศวกรรมครบวงจร เมื่อวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2555 ณ สถาบันนวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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- ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18  เรื่อง “การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 
18” ณ โรงแรมโรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2556 
- อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างอย่างมืออาชีพด้วย STAAD Pro V8i รุ่นที่
4” ซึ่ง จัดโดย ศูนย์รวมโปรแกรมวิศวกรรมและการอบรมด้านวิศวกรรมครบวงจร ระหว่างวันที่ 9 – 10 
พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
- อบรมสัมมนาหัวข้อ “การออกแบบจุดต่อและการสร้างชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กสําเร็จรูป” ซึ่ง จัดโดย สมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 
อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  
- อบรมสัมมนาหัวข้อ “แผ่นดินไหวใกล้ตัวและเทคโนโลยีการเสริมกําลังอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว” ซึ่ง จัดโดย 
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องรัชดาบอลรูม 
โรงแรม เอส ซี ปาร์ค 
- อบรมสัมมนาหัวข้อ “เทคโนโลยีอาคารเขียว” ซึ่ง จัดโดย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ วันที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องรัชดาบอลรูม ช้ัน 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค 
- อบรมสัมมนาหัวข้อ “เสาเข็ม Spun Micropile และงานซ่อมแซมโครงสร้าง” ซึ่ง จัดโดย บริษัท สยาม เอ็นจิ
เนีย กรุ๊ป วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ห้องพาโนรามา 2 ช้ัน 14  
- อบรมสัมมนาหัวข้อ “ผู้ตรวจสอบงานวิศวกรรม” ซึ่ง จัดโดย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ วันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ ห้องแกรนต์บอลรูม โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนน
รัชดาภิเษก 
- อบรมสัมมนาบรรยายพิเศษหัวข้อ “งานเก๋า 2017 (การบรรยายพิเศษด้านเทคนิคงานวิศวกรรมและช่าง ครั้ง
ที่ 4)” ซึ่ง จัดโดย ศูนย์อบรมและสัมมนาทางวิศวกรรม (TumCivil.com Training Center) และ บริษัท ยูโลจี 
(ไทยแลนด์) จํากัด วันที่ 28 มกราคม 2560 ห้องภาณุรังษี A-B-C ช้ัน 1 (โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ)  
- อบรมสัมมนาหัวข้อ “เทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบ BIM” ซึ่ง จัดโดย ศูนย์พัฒนาการวิจัยและวิชาการ
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (DARE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (องค์กรแม่ข่าย
สภาวิศวกร) ร่วมกับ บริษัท ทริมเบิล จํากัด วันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ อาคาร 3 ช้ัน 10 มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 
- อบรมสัมมนาหัวข้อ “ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก มาตรฐานใหม่และทิศทางในอนาคต ของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
และคอนกรีต” ซึ่ง จัดโดย สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย (สคท.)  วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม 
Centra Central Station Hotel Bangkok 
- อบรมสัมมนาหัวข้อ “พ้ืนฐานความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงาน เพื่อเตรียมความพร้อม สําหรับการขอใบอนุญาต
ภาคีพิเศษ รุ่นที่ 7” ซึ่ง จัดโดย คณะอนุกรรมการพลังงาน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.  
วันที่ 2-3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 4 อาคาร วสท. 
- อบรมสัมมนาประชุมวิชาการระดับชาติ B-inno 2017 นําเสนอบทความเรื่อง  “วิธีการประเมินโครงสร้าง
อาคาร (Evaluation Methods of Building Structures)” ซึ่ง จัดโดย วสท.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม  วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ นครปฐม 
- อบรมสัมมนาประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ซึ่ง จัดโดย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 18 –20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม The Greenery Resort จ.
นครราชสีมา 
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- อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การวิเคราะห์ออกแบบพื้นโพสท์เทนชั่นด้วยโปรแกรม ADPT PT รุ่นที่ 1” ซึ่ง จัด
โดย ศูนย์รวมโปรแกรมวิศวกรรมและการอบรมด้านวิศวกรรมครบวงจร เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ 
โรงแรมรอยัลริเวอร์ 
 
หนังสือ/ตํารา 

- เอกสารประกอบคําสอนรายวิชา 153-211 กําลังวัสดุ 1 
- เอกสารประกอบคําสอนรายวิชา 153-325 เทคโนโลยีคอนกรีต 
- เอกสารประกอบคําสอนรายวิชา 153-322 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 
- เอกสารประกอบคําสอนรายวิชา 153-326 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 

บทความวิจัย/บทความวิชาการ (จัดทําแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่าง) 

พ.ศ.๒๕๖๐   ภาคภูมิ มงคลสังข์, ไตรทศ ขําสุวรรณ, “วิธีการประเมินโครงสร้างอาคาร (Evaluation 
Methods of Building Structures)” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๒  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ้ืนที่ศาลายา, binno2017-
1003-007-1, page.30,  ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐. 
พ.ศ.๒๕๖๐ ไตรทศ ขําสุวรรณ, ภาคภูมิ มงคลสังข์ “ประสิทธิภาพทางกลสมบัติของมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม 
(The Effective of Mechanical Properties of Foamed Mortar” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒ ณ เดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา, NCCE22 
MAT079, page.123,  ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐. 
พ.ศ.๒๕๕๙ ภาคภูมิ มงคลสังข์, ไตรทศ ขําสุวรรณ, “การประเมินโครงสร้างท่าเทียบเรือ  (Evaluation of 
Jetty Structures)” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑ ณ โรงแรมบีพี สมิ
หลา บีช สงขลา จ.สงขลา, NCCE21 STR230, page.292 – 297,  ๒๐ – ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙. 
พ.ศ.๒๕๕๗ Trithos Kamsuwan, Rathavoot Ruthankoon, Phakphum Mongkhonsang, Somsak 
Chinvikkai, “A Study of Mechanical Properties of Lightweight Foamed Cement” ACEAT Annual 
Conference on Engineering and Technology, ISBN 978-986-90827-7-8, Osaka, Japan, ACEAT-97, 
Page 167-178, October 16-17, 2014. 
พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรทศ ขําสุวรรณ, ภาคภูมิ มงคลสังข์, “ประสิทธิภาพทางกลสมบัติของมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม 
(The Effective of Mechanical Properties of Foamed Mortar)” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
คอนกรีตประจําปี ครั้งที่ ๑๐ Annual Concrete Conference 10, โรงแรมดุสิตไอสแลนด์รีสอร์ท จังหวัด
เชียงราย, หน้า MAT-210 – MAT-216, ๒๐ – ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗. 
พ.ศ.๒๕๕๖ ภาคภูมิ มงคลสังข์, ไตรทศ ขําสุวรรณ และจิรวิทย์ พ่ึงน้อย, “ การเสริมกําลังฐานรากอาคาร 
(The Underpinning for the Building)” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 
๑๘ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, NCCE18 GTE066 page.252 – 257,  ๘ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖. 
พ.ศ.๒๕๕๖ ภาคภูมิ มงคลสังข์, ไตรทศ ขําสุวรรณ, “ประสิทธิภาพการเสริมกําลังในซีเมนต์มอร์ต้าด้วย
เส้นใยสังเคราะห์ (HDPE Effective of Synthetic Fiber HDPE Reinforced Cement Mortar)” เอกสาร
ประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่, NCCE18 
MAT061 page.201 – 205,  ๘ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖. 
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รายวชิาที่สอน 
- 153-211 กําลังวัสดุ 1 - 153-325 วัสดุวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีคอนกรีต 
- 153-322 การวิเคราะห์โครงสร้าง 1 - 153-326 การวิเคราะห์โครงสร้าง 2 
- 153-331 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา - 153-431 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง 
- 153-231 ปฏิบัติการชลศาสตร์ - 153-332 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร ์
- 153-427 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับงานวิศวกรรมโยธา 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรวัฒน์ ปลาเงนิ 
 

ประวัติการศึกษา : 

- D.Eng. (Water Engineering and Management),  Asian Institute of Technology 

- วศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้าํ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

- วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยสยาม  
 
รางวัลที่ได้รับ  

- บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ  ประจําปี  2560  กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   

 
โครงการวิจัยที่สําเร็จ 

1. พีรวัฒน์  ปลาเงิน,  ชวน จันทวาลย์ และสราวุฒิ  ประเสริฐศรี.  2561. การพัฒนาคูส่งน้ําเฟอร์โรซี
เมนต์ผสมน้ํายางพาราสําหรับใช้ในระบบชลประทานไร่นา.  สํานักงานพฒันาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน)   สญัญาเลขที่ PRP6005011320  งบประมาณ  1,150,000  บาท   

2. พีรวัฒน์  ปลาเงิน,  ชวน จันทวาลย์ และสมพร  พิบูลย์.  2561.   การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้
คอนกรีตผสมน้ํายางพาราพัฒนาสระน้ําต้านภัยแล้ง. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
สัญญาเลขที่ กปจ.5/2560  งบประมาณ 900,000 บาท 

3. พีรวัฒน์  ปลาเงิน, ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ และสมพินิจ เหมืองทอง. 2559. การเปลี่ยนแปลง
ปริมาณน้ําท่าในลุ่มน้ําห้วยหลวงและผลกระทบต่อปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยหลวงเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สัญญาเลขที่ RDG5830001  
งบประมาณ 1,171,920 บาท   

4. พีรวัฒน์  ปลาเงิน และชวน  จันทวาลย์. 2559. การพัฒนาคลองชลประทานผสมน้ํายางพาราสําหรับ
ใช้ในระบบชลประทานไร่นา.  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)    สัญญาเลขที ่
PRP5805010820  งบประมาณ  1,058,002  บาท 

5. พีรวัฒน์  ปลาเงิน, ฐกลพัศ  เจนจิวัฒนกุล และสมพร พิบูลย์.  2559.  การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ประยุกต์ใช้น้ํายางพาราในงานบํารุงรักษาระบบชลประทาน.  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.)  สัญญาเลขที่  กปจ.9/2558   งบประมาณ  570,000 บาท 

6. พีรวัฒน์  ปลาเงิน และสมพนิิจ  เหมืองทอง. 2557. การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อการชะล้างพังทลายของดินในลุ่มน้ํายมตอนบน.  สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เลขที่ RDG5640054   งบประมาณ 550,000 บาท 

7. พีรวัฒน์  ปลาเงิน. 2557. การพัฒนาวัสดุเคลือบผิวคลองชลประทานผสมน้ํายางพารา.  สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สญัญาเลขที่  RDG5650079  งบประมาณ 350,000 บาท 
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8. พีรวัฒน์  ปลาเงิน. 2557. ประยุกต์ใช้น้ํายางพาราและดินซีเมนต์พัฒนาสระน้ําต้านภัยแล้ง        
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สัญญาเลขที่  RDG5650078   งบประมาณ 350,000 
บาท 

9. พีรวัฒน์  ปลาเงิน.  2555. การพัฒนามอร์ต้าร์ผสมน้ํายางพาราสําหรับใช้ซ่อมแซมรอยแตกร้าวคลอง
ชลประทาน.  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   สญัญาเลขที่  RDG5450054   
งบประมาณ  140,000 บาท 

10. สมพินิจ เหมืองทอง และพีรวัฒน์  ปลาเงนิ. 2560.  ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศต่อปริมาณ
น้ําท่าในลุ่มน้ําลุ่มลําตะคอง. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  สัญญาเลขที ่2560A17302268 
งบประมาณ  475,000  บาท  

11. สมพินิจ เหมืองทอง และพีรวัฒน์  ปลาเงนิ. 2558. การวิเคราะห์ระบบนิเวศลุ่มน้ําโดยใช้เทคนิคทาง
สถิติหลายตัวแปร : กรณีศึกษาลุ่มน้ําลําตะคองและลุ่มน้ําพอง. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
สัญญาเลขที ่2557A1762009. งบประมาณ  350,000  บาท 

 
  ผลงานวจิัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาต ิ
1. Plangoen, P., and Udmale, P. (2017). Impacts of Climate Change on Rainfall Erosivity in 

the Huai Luang River Basin, Thailand. Atmosphere Journal. Publisher: MDPI, Impact 
factor: 1.49 (2016) doi:10.3390/atmos8080143 

2. Plangoen, P., and Babel, M.S., (2014).  Projected rainfall erosivity changes under future 
climate in the Upper Nan Watershed, Thailand. Journal of Earth Science and Climatic 
Change 5: 242. Published online 10 December 2014. doi:10.4172/2157-7617.1000242 

3. Plangoen, P., Babel, M.S., Clemente, R.S., Shrestha, S. and Tripathi, N. (2013). Simulating 
the impacts of future land use and climate change on soil erosion and deposition in 
the Mae Nam Nan Sub-Catchment.  Sustainability. 5(7): 3244-3274. Publisher: MDPI, 
Impact factor: 1.78 (2016), Published online 31 July 2013. doi:10.3390/su5083244. 

4. Plangoen, P., Babel, M.S., Clemente, R.S., and Shrestha, S. (2013). The impacts of land 
use and climate change on soil erosion risk in the Mae Nam Nan Sub-Catchment, 
Thailand, The 12th International Symposium on River Sedimentation (ISRS2013).  Kyoto, 
JAPAN. Publisher: Taylor & Francis, pp. 2075-2083. 

5. Plangoen, P., and Clemente, R.S. (2012). Estimation of rainfall erosivity under climate 
change in the Upper Nan Watershed, Thailand,   The 10th International Symposium On 
Southeast Asian Water Environment. Hanoi, VIETNAM.  pp. 56-64. 

6. Plangoen, P., Clemente, R.S., and Babel, M.S. (2012). Spatial analysis of potential soil 
erosion risk in the Mae Nam Nan Sub-Catchment, Thailand, The International 
Conference on Water Resources (ICWR 2012) in Conjunction with 20th UNESCO-IHP 
Regional Steering Committee Meeting for Southeast Asia and the Pacific. Langkawi, 
MALAYSIA. pp. 156-161.   
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  ผลงานวจิัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
1. พีรวัฒน์ ปลาเงิน “การประยุกต์ใช้น้ํายางพาราและดินซีเมนต์พัฒนาสระน้ําต้านภัยแล้ง”  วารสาร

วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (TCI กลุ่มที่ 1)  ปีที่ 24 (ตีพิมพ์  พฤษภาคม 2561) 
 

2. พีรวัฒน์ ปลาเงิน, สานิตย์ดา เตียวต๋อย  และสมพินิจ เหมืองทอง “ผลกระทบการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินต่อการชะล้างพังทลายของดินลุ่มน้ํายมตอนบน”  วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า (TCI กลุ่มที่ 1) ปีที่ 13 (2558)  หน้า 65-78  
 

3. พีรวัฒน์  ปลาเงิน, ชวน  จันทวาลย์, สมพร  พิบูลย์ และฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล  “การถ่ายทอด
เทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ํายางพาราในงานบํารุงรักษาระบบชลประทาน”  วารสารวิชาการ โรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (TCI กลุ่มที่ 1)  ปีที่ 14 (2559) หน้า 117-130 
 

4. ปิยะวัฒน์  วุฒิชัยกิจเจริญ,  พีรวัฒน์ ปลาเงิน และสมพินิจ เหมืองทอง “การศึกษาการจําลอง
ปริมาณน้ําท่าในลุ่มน้ําห้วยหลวงโดยใช้แบบจําลอง SWAT”  วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้า (TCI กลุ่มที่ 1)  ปีที่ 14 (2559) หน้า 145-158  
 

 ผลงานวิจัยนําเสนอระดบัชาติ 
5. พีรวัฒน์  ปลาเงิน, ชวน จันทวาลย์  “นวัตกรรมคูส่งน้ําคอนกรีตผสมน้ํายางพาราสําหรับใช้ใน

ระบบชลประทานแปลงนา”  นําเสนอในงาน “วันนักประดิษฐ์  ประจําปี 2560”  จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  วันที่  2 
- 6 กุมภาพันธ์  2560 
 

6. พีรวัฒน์  ปลาเงิน “การประยุกต์ใช้ดินซีเมนต์และคอนกรีตผสมน้ํายางพาราพัฒนาสระน้ําต้าน
ภัยแล้ง”   การเสวนาเรื่อง “วิกฤติภัยแล้งและแนวทางแก้ไข”  ณ  ห้องประชุม จอมพลสฤษดิ์       
ธนะรัชต์  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  วันที่ 20 กรกฎาคม  2558  

 
7. พีรวัฒน์  ปลาเงิน  “ประยุกต์ใช้มอร์ต้าและวัสดุเคลือผิวคลองผสมน้ํายางพาราซ่อมแซมคลอง

ชลประทาน”  สัมมนา “ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558”  เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัย
แห่งชาติ (คอบช.)  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย    
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ วันที่ 24 กันยายน 2558    

8. พีรวัฒน์ ปลาเงิน “การพัฒนามอร์ต้าและวัสดุเคลือบผิวคลองผสมน้ํายางพาราสําหรับใช้
บํารุงรักษาคลองชลประทาน”  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, นิทรรศการแถลงผลงาน
รัฐบาล ประจําปี 2558 ณ ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 23 – 24 ธันวาคม 2558 

 
หนังสือ/ตํารา 

- เอกสารประกอบการสอนวิชาอุทกวิทยา    - เอกสารประกอบการสอนวิชาชลศาสตร์ 
- เอกสารประกอบการสอนวิชาวิศวกรรมชลศาสตร์ 
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รายวิชาที่สอน 
153-221 ปฏิบัติการชลศาสตร์ (Hydraulics Laboratory) 

153-231 ชลศาสตร์ (Hydraulics) 
153-321 อุทกวิทยา (Hydrology) 
153-327 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation Engineering) 
153-421 วิศวกรรมชลศาสตร์ (Hydraulics Engineering) 
153-491 โครงงานวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Project) 
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ผศ.ดร.ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล 
 

ประวัติการศึกษา : 
 -   ปริญญาเอก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนากาโอกะ สาขาวศิวกรรมขนส่ง ปี 2556 

D.Eng. Transportation Engineering  
Nagaoka University of Technology 2013 

-    ปริญญาโท:  สถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย สาขาวศิวกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2544 
M.Eng. Infrastructure Engineering 
Asian Institute of Technology (AIT) 2001  

-    ปริญญาตรี: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาวศิวกรรมโยธา 2540 
  B.Eng. Chulalongkorn University Civil Engineering 1997 
 
สถานที่ทํางานปัจจุบัน/ตําแหน่ง 

อาจารย์ประจํา ภาควิชาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยสยาม 
38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ  

 
ประสบการณท์ํางานสายวิชาชีพ 

- 2540-2542 วิศวกรโครงการประสานงานโครงการขนาดใหญ่ เฟส 3 และเฟส 4 เพื่อให้ข้อคิดเห็น
ทางด้านเทคนิคแก่สจร. (ปัจจุบันเป็น สนข.) บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จํากัด 

- 2544-2548 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ บริษัท มารูเบนิ (ประเทศไทย) จํากัด รับผิดชอบการ
พัฒนาธุรกิจโครงการด้านพลังงาน โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง โครงการด้านโรงงาน
อุตสาหกรรม ประสานงานกับผู้รับเหมา ผู้ผลิต และลูกค้า 

- 2548-2552 วิศวกรอาวุโสด้านวิศวกรรมจราจรและขนส่ง บริษัท ซิสตร้า เอ็มวีเอ (ไทยแลนด์) 
จํากัด รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์และวางแผนงานโครงการด้านการจราจรและระบบ
ขนส่งทั้งในและต่างประเทศ 

 
กรรมการและบริการทางวิชาการอื่นๆ 

กรรมการพิจารณาบทความ การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัด จ.พิษณุโลก และจ.

ราชบุรี 
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ วารสาร Engineering Journal 
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บทความทางวิชาการในประเทศและตา่งประเทศ  
1. T. Jenjiwattanakul, K. Sano, and H. Nishiuchi, “U-turn Waiting Time Estimation at 

Midblock Median Opening”, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation 
Studies, Vol. 11, pp. 2087-2097, 2015. 

2. T. Jenjiwattanakul, K. Sano, and H. Nishiuchi, “Capacity of U-turn Junction at 
Midblock Median Opening on Urban Arterial Based on Balancing Volume-to-capacity 
Ratio”, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 1 0 , pp. 
1670-1686, 2013. 

3. T. Jenjiwattanakul and K. Sano, “Gap Acceptance Decision Model for U-turn 
Movement at Midblock Median Opening”, Journal of Japan Society of Civil 
Engineers, Ser. D3  ( Infrastructure Planning and Management), Vol. 6 8 , No. 5 , pp. 
765-771, 2012.  

4. T. Jenjiwattanakul and K. Sano, “Effect of Waiting Time on the Gap Acceptance 
Behavior of U-turning Vehicles at Midblock Median Openings”, Journal of the 
Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol. 9, pp. 1601-1613, 2011. 

5. T. Jenjiwattanakul, “A Study on U-turning Vehicle Types and Their Accepted 
Headway”, Proceedings of The 2 0 th National Convention on Civil Engineering, 
Pattaya, Thailand, 2015. 

6. ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล และ ไอย์ริศ ศรีฉ่า “ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณรถทางตรงกับระยะเวลา
รอคอยกลับรถที่จุดเปิดเกาะกลางและผลของประเภทรถ” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2557 

7. T. Jenjiwattanakul, K. Sano, and H. Nishiuchi, “Operation Performance of Police 
Control at U-turn”, Proceedings of the 3rd International Symposium on Engineering, 
Energy and Environment. Bangkok, 2013. 

8. T. Jenjiwattanakul and K. Sano, “Effect of Police Control on U-turn Saturation Flow 
at Different Median Widths”, Proceedings of the 4 6 th Infrastructure Planning and 
Management Conference. Saitama: Japan Society of Civil Engineers, 2012. 

9. T. Jenjiwattanakul and K. Sano, “Pavement Thickness Design Thresholds of Having 
Doweled Joints and Concrete Shoulders”, Proceedings of the Eastern Asia Society 
for Transportation Studies, Vol. 8, 2011. 

10. ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล และ บุตรลักษ์ ปลื้มจิตต์ “กรอบการดาเนินการศึกษาผลกระทบด้านจราจร
ของการพัฒนาโครงการ” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 
2552 

11. J. Pitaksringkarn and T. Jenjiwattanakul, “An Innovative Design Concept for Traffic 
Operation Improvements at A Single-Point Urban Interchange”, Proceedings of The 
13th ISSOT Conference, Chiba, Japan, 2007. 
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รายวิชาที่สอน   
153-323 วิศวกรรมการทาง   Highway Engineering 
153-222 วิศวกรรมจราจร   Traffic Engineering 
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ภาคผนวก ง 

 
ระเบียบข้อบังคับระดับปริญญาตรี 
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