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หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
Bachelor of Engineering Program in Construction Management Engineering
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง)
Bachelor of Engineering (Construction Management Engineering)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง)
B.Eng. (Construction Management Engineering)
3. วิชาเอก 4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ
5.3 ภาษาที่ใช้
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติ ที่มีความรู้ในภาษาไทย สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน
และเข้าใจภาษาไทย
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
5.7 วิชาชีพ
หลักสูตรนี้ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์การได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (ปรับปรุง พ.ศ.
2565) ปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
(ปรับปรุง พ.ศ. 2559)
6.2 คณะกรรมการประจาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
4/2564 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564
6.3 คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2564
6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
6.5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564
6.6 เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553 ในปีการศึกษา 2567
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ผู้สาเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพในงานด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยครอบคลุมด้านต่อไปนี้
8.1 วิศวกรควบคุมงาน และตรวจงานโครงการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธา
8.2 ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้าง
8.3 วิศวกรประมาณราคาโครงการก่อสร้าง
8.4 วิศวกรออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ และ 3 มิติ / BIM Modelor /
BIM Engineer
8.5 วิศวกรสารวจสาหรับโครงการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธา
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8.6 วิศวกรของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวงชนบท
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
8.7 วิศวกรของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค เป็นต้น
8.8 วิศวกรประเมินทรัพย์สินของหน่วยงานที่ดิน ธนาคาร และงานบังคับคดี
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9. ชื่อ-นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
ลาดับ
ชื่อ-นามสกุล
(วุฒิสูงสุด)
1
ผู้ช่วย
นายกฤษณพงค ฟองสินธุ์ วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
ผู้ช่วย
นายศิวัตม์ กมลคุณานนท์ วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3
ผู้ช่วย
นายอรุณเดช บุญสูง
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
4
ผู้ช่วย
นายเจนศักดิ์ คชนิล
วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5
อาจารย์ นายเอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2549
2541
2548
2541
2551
2545
2552
2546
2558
2550
2546

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
10.2 ส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และภาคเอกชน ภายใต้กรอบการลงนามความร่วมมือใน
บันทึกความเข้าใจ (MOU) ภายใต้ระบบการศึกษาเป็นแบบสหกิจศึกษา และการจัดการเชิงบูรณาการ
เรียนกับการทางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ห รือการพัฒ นาทางเศรษฐกิจ ที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ที่กล่าวถึง
สถานะด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและมีความผันผวน ซึ่ง
ต่ากว่าศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและต่ากว่าระดับที่จะทาให้ประเทศไทยหลุดจากกับดักประเทศ
รายได้ปานกลางในระยะเวลาอันควร โดยสาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งมาจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนโดยรวมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจดังกล่าว
ในอนาคต จึงต้องมีการพัฒนาและการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างองค์ความรู้
รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสานร่วมกับจุดแข็งในสังคมไทยกับเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ รวมทั้งเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต เพิ่ม
การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยแรงงาน ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวจาเป็นต้องใช้บุคลากรทางด้านการก่อสร้างที่มีคุณภาพเป็น
จานวนมาก อันสอดคล้องกับพันธกิจของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จาเป็นต้องให้คุณค่ากับวินัย ความ
เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเป็นสังคมพหุวัฒ นธรรม
โดยเฉพาะการเข้ ามาของแรงงานต่ างชาติที่ ก่ อให้ เกิด การน าเอาวัฒ นธรรมต้ น ทางผสมผสานกั บ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ดังนั้นการจัดการศึกษาของหลักสูตรนอกจากมีการพัฒ นาทางด้านองค์ความรู้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วจึงต้องมีการสอดแทรกทางด้าน คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง
วัฒนธรรมที่ดีงามอีกด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อไป
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรใน
เชิงรุ กที่มี ศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ ยนได้ตามวิวัฒ นาการของวิศ วกรรมบริห ารงานก่อสร้า ง
สามารถพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน โดยใช้ลักษณะ
การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (CWIE) รองรับ
การแข่งขันทางอุตสาหกรรมก่อสร้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และพัฒนาไปสู่ศตวรรษที่ 21
ที่ มี ก ารเปลี่ ย แปลงอย่ างรวดเร็ ว มี ค วามเป็ น โลกาภิ วัต น์ ที่ ตั้ งอยู่ บ นฐานความรู้แ ละเต็ ม ไปด้ ว ย
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ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ทางเศรษฐกิ จ การพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตและความมั่งคั่งของประเทศ การจัดการศึกษาที่สามารถพัฒ นาให้ผู้เรียนนาความรู้ทุก
แขนงทั้งด้านความรู้ ทักษะการคิด และทักษะอื่น ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า การสร้าง และ
พัฒนาคิดค้นสิ่งต่าง ๆ ในโลกปัจจุ บัน การเน้นความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง การมีส่วนร่วมของผู้ เรียนกับ
ข้อมูลเครื่องมือทางเทคโนโลยี การสร้างความยืดหยุ่นในเนื้อหาวิชา ความท้าทาย ความสร้ างสรรค์
และความแปลกใหม่
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกเกี่ยวข้องกับการผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรม
บริหารงานก่อสร้าง จาเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ตนเองให้ เข้ากับ ลั กษณะงานทั้งด้ านวิช าการและวิช าชีพซึ่งเป็ นไปตามนโยบายและวิสั ยทัศน์ ของ
มหาวิทยาลัย ด้านมุ่งสู่ ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และจากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดการเรียนการสอนด้า นสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพ
มีสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานได้จริงและตอบสนองตลาดแรงงานของประเทศ โดยการเรียนรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งสอดรับกับ
นโยบายทางด้านยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 5 ปี พ.ศ.
2560- 2564 ในยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 การผลิ ต ครูแ ละบั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ และยุ ท ธศาสาตร์ที่ 3 การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนั้นทางหลักสูตรจึงมีการผลิตบุคลากรทางด้านวิศวกรรมบริหารงาน
ก่อสร้างที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒ นาตนเองให้ เข้ากับ
ลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1.1 รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป รับผิดชอบโดยสานักวิชาศึกษาทั่วไป
13.1.2 รายวิชาฝึกประสบการณ์/สหกิจศึกษา โดยความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทางาน
13.1.3 รายวิชาด้านคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ โดยความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
13.1.4 รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ โดยความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ
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13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาจากคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น ต้องมาเรียน หากต้องการมี
ความรู้พื้น ฐานที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานก่อสร้าง การสารวจ การปฏิบัติงานก่อสร้าง หรือการ
ตรวจงานก่อสร้าง หรือในทักษะที่เกี่ยวข้องก็สามารถเลือกเรียนวิชาดังกล่าวขึ้นอยู่กับความสอดคล้อง
ของหลักสูตรอื่นในมหาวิทยาลัย
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานกับอาจารย์จากสาขาวิชาอื่นและ/หรือจากคณะ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดาเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุ ประสงค์ของ
หลักสูตร โดยกาหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง
14. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (รายชั้นปี)
ชั้นปีที่ 1 สามารถเขียนแบบก่อสร้าง และอ่านแบบก่อสร้าง
นักศึกษามีความรู้ในการอ่านแบบและเขียนแบบก่อสร้าง สามารถเขียนแบบและอ่าน
แบบก่อสร้างได้อย่างชานาญ สามารถใช้เทคโนโลยีช่วยในการเขียนแบบได้ มีระเบียบวินัย มีความ
รับผิดชอบ มีจรรยาบรรณ มีทัศนคติและความตั้งใจที่ดีในการเป็นช่างเขียนแบบ สามารถทางาน
และสื่อสารกับผู้อื่นได้
ชั้นปีที่ 2 เข้าใจพื้นฐานและหลักการออกแบบโครงสร้าง / สามารถจัดการด้านความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง / ผู้ทดสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุ
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานและหลักการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก หลักการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การทดสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุก่อสร้าง
สามารถปฏิบัติงานด้านการก่อสร้างด้วยความเข้าใจในพื้นฐานการออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก มีสามารถจัดการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การทดสอบวัสดุรวมถึงอ่านผล
แปลผล และควบคุ มคุณ ภาพวัส ดุ ได้ อย่างช านาญ มีความตั้ งใจ รับผิ ดชอบ มีค วามละเอีย ด
รอบคอบ สามารถสื่อสารกับผู้อื่น และคานึงถึงความปลอดภัยในโครงการก่อสร้างได้
ชั้นปีที่ 3 BIM Modeler / ผู้ประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ / ผู้ประมาณราคา
/ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
นั ก ศึ กษามี ค วามรู้ ด้ าน BIM และการสร้างแบบจาลอง BIM วิศ วกรรมฐานราก การ
ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก การประมาณราคา การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ การ
ควบคุมและตรวจงานก่ อสร้าง มีความชานาญในการสร้างและประยุกต์ใช้แบบจาลอง BIM การ
ประมาณราคา การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ การควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง มีความ
ตั้งใจ รับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ มีจรรยาบรรณ และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานช่าง
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ชั้นปีที่ 4 Site Engineer / Project Engineer
นักศึกษามีความรู้บูรณาการในการเป็นวิศวกรสนามหรือวิศวกรโครงการ ในการควบคุม
ตรวจสอบ วางแผน บริห ารงานก่อสร้างด้านต่างๆ มีความชานาญในการวางแผนการก่อสร้าง
ควบคุมงานก่อสร้าง ตรวจงานก่อสร้าง มีความรับผิดชอบ คิดเป็น ทาเป็น ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
ตามหลักจริยธรรมและวิชาช่าง มีทัศนคติที่ดีในการทางานเป็นวิศวกรสนาม ที่เน้นการทางานด้วย
ความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้ศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งพัฒนาบัณฑิต ด้านการบริหารงานก่อสร้างให้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ ทักษะ
คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม สามารถประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ด้ า นการบริ ห ารงานก่ อ สร้ าง และหลั ก
วิศวกรรมวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมได้อย่างเหมาะสม
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ (ไม่ขอรับ
ใบประกอบวิชาชีพ) ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการบริหารงานก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย อาคาร สิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยสี่ของสังคม โดยมีการจัดการเรียนการสอนการจัดสหกิจ
ศึ ก ษ าและการศึ ก ษ าเชิ ง บู รณ าการกั บ การท างาน (Cooperative and Work Integrated
Education: CWIE) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในชั้นเรียน
หรือสถานศึกษากับประสบการณ์ทางานในแหล่งเรียนรู้ในสภาพจริงที่ได้รับการออกแบบไว้ในหลักสูตร
อย่ างเป็ น ระบบเพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี ส มรรถนะสู ง สามารถปฏิ บั ติ งานได้ จ ริงและ
ตอบสนองตลาดแรงงานของประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อให้บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง มีคุณลักษณะดังนี้
1.3.1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจในศาสตร์ที่ เกี่ ย วข้ อ งและในวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมบริห ารงาน
ก่อสร้างทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบั ติ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะวิช าชีพของตนเพื่อให้งาน
ประสบผลสาเร็จและแก้ไขปัญหาในงานจริงได้
1.3.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมได้อย่างเป็นระบบ มีลักษณะนิสัยในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต
สามารถสืบค้นข้อมูล แสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตัวเอง และปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม ในสภาพสังคม การแข่งขัน และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
1.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่างเป็นระบบ สามารถสื่อสารด้วย
เอกสาร วาจา ภาษากายและสั ญ ลั ก ษณ์ ได้ อ ย่ างเหมาะสม และสามารถประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการทางานและการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
1.3.4 มีความสามารถในการทางานร่วมกับ บุคคลหลายระดับได้เป็นอย่างดี สามารถ
สื่อสารด้วยหลักวิศวกรรมและแสดงจุดยืนได้อย่างเหมาะสม รู้จัก เอื้อเฟื้อช่วยเหลือ รู้จักบทบาทหน้าที่
และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม มีจิตสานึกด้านความปลอดภัยและการ
รักษาสภาพแวดล้อม
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1.3.5 มีวินัย ตรงต่อเวลา ขยันอดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ภายใต้
การตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ศี ล ธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิ ช าชี พ วั ฒ นธรรมไทย
กฎระเบียบขององค์กร และรู้จักยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
ให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
และตรงตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน
2. ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กาหนด

3. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอด
คล้องกับความต้องการของ
ธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและแผน/นโยบาย
ของรัฐบาล

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- ปรับปรุงหลักสูตรโดยมี
พื้นฐานจากหลักสูตรในระดับ
สากลที่ทันสมัยตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
- ติดตามประเมินการใช้
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
- จัดหลักสูตรให้มีรายวิชาที่
กาหนดสอดคล้องกับมาตรฐาน
- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี

- เอกสารกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการปรับ
หลักสูตร
- รายงานผลการติดตาม
และประเมินหลักสูตร

- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของผู้ประกอบ
การด้านอุตสาหกรรมก่อสร้าง

- รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของบัณฑิต
บริหารงานก่อสร้าง
จากสถานประกอบการ
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความ
พึงพอใจในด้านทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการ
ทางานโดยเฉลี่ยระดับดี

- หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
4. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการให้มีประสบการณ์จาก
การนาความรู้ทางบริหารงาน
ก่อสร้างไปปฏิบัติงานจริง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- สนับสนุนบุคลากรด้านการ
- ปริมาณงานบริการ
เรียนการสอนให้ทางานบริการ วิชาการต่ออาจารย์ใน
วิชาการแก่องค์กรภายนอกและ หลักสูตรเฉลี่ยระดับดี
นาความรู้นั้นมาถ่ายทอดแก่
นักศึกษาในการเรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็น แบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนข้อกาหนดต่างๆ ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก
ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การลงทะเบี ย นเรีย นภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ เป็ น ไปตามข้อ บังคับ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และให้จัดการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 ในวัน-เวลา ราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน
ถึง เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า
(2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่า ทางด้านก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดย
วิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการ
เทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
(3) คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ให้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ ว่ า ด้ ว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
จากผลสรุ ป ข้ อ เสนอแนะรายวิ ช าจาก มคอ.7 พบว่านั กศึ ก ษาใหม่ มี ปั ญ หาพื้ น ฐานทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอาชีวศึกษา
ประกอบกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษากับระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษามีความ
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แตกต่างกันจึงทาให้นักศึกษาพบปัญหาในการเรียน และไม่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับปัญหาในงาน
ด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างได้
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
(1) จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนาการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะรายวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และให้คาปรึกษานักศึกษาที่ มี
ปัญหาในการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหาร
ก่อสร้าง
(2) มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตือน
ให้คาแนะนาแก่นักศึกษา
(3) จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศึกษา
เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจาเป็น เป็นต้น
(4) จัดกิจกรรมการกาหนดประสบการณ์วิชาชีพก่อนการศึ กษา (Pre-course Experience)
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความเข้าใจต่ออาชีพที่นักศึกษาต้องเรียนและทางานในอนาคต
(5) ฝึกประยุกต์ใช้ความรู้จากชั้นเรียนด้วยการทากรณีศึกษาหรือโจทย์จากสถานการณ์จริงใน
รายวิชาที่เรียนในสถานศึกษา (CWIE ในรายวิชา)
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2565
2566
2567
2568
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
ชั้นปีที่ 4
20
รวม
40
80
120
140
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
20
40
หมายเหตุ : นักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวน 20 คน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) จานวน 20 คน
2.6 งบประมาณ
หมวดเงิน
2565
960,000

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)
2566
2567
2568
1,920,000 2,880,000 3,360,000

2569
40
40
40
20
140
40

2569
3,360,000

รายรับ (ค่าลงทะเบียน)
รายจ่าย
ค่าตอบแทน (เงินเดือน)
1,800,000 1,890,000 1,984,500 2,083,725 2,187,911
ค่าใช้สอย
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
รวมงบดาเนินการ
1,900,000 1,990,000 2,084,500 2,183,725 2,287,911
ค่าครุภัณฑ์
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
รวมทั้งสิ้น
2,000,000 2,090,000 2,184,500 2,283,725 2,387,911
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 18,190 บาท/คน/ปี
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 การโอนและการเทียบโอน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
(ภาคผนวก ก)
2.8.2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
132 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
บังคับเรียน
24
หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
15
หน่วยกิต
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
96
หน่วยกิต
(1) วิชาแกน
33
หน่วยกิต
(2) วิชาเฉพาะด้าน
63
หน่วยกิต
(2.1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
50
หน่วยกิต
(2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก เรียนไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
(2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
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3.1.3 ความหมายของรหัสรายวิชา
รูปแบบรหัสรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นตัวเลขระบบ 7 หลัก แต่
ละหลักมีความหมายเพื่อจาแนกรายวิชาออกเป็นสาขาวิชาและกลุ่มวิชา ในการจาแนกสาขาวิชาได้ยึด
หลักการจาแนกของ ISCED (International Standard Classification of Education) มีความหมาย
ดังนี้
1
2 3 4 5 6 7
X
X X X X X X
ตัวเลขลาดับที่ 1-3
ตัวเลขลาดับที่ 4
ตัวเลขลาดับที่ 5
ตัวเลขลาดับที่ 6-7

หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา
หมายถึง ระดับความรู้ที่ควรจัดให้เรียนในชั้นปี
หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชา
หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา

สาหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
ตัวเลขลาดับที่ 1-3
705 หมายถึง
กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
ตัวเลขลาดับที่ 4 ความยากที่ควรจัดให้เรียนในชั้นปี หมายถึง
7051 หมายถึง รายวิชาที่มีระดับความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 1
7052 หมายถึง รายวิชาที่มีระดับความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 2
7053 หมายถึง รายวิชาที่มีระดับความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 3
7054 หมายถึง รายวิชาที่มีระดับความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 4
ตัวเลขลาดับที่ 5 กลุ่มสาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง แบ่งกลุ่มวิชาไว้ดังนี้
705_1 หมายถึง รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
705_2 หมายถึง รายวิชาวิศวกรรมปฐพี
705_3 หมายถึง รายวิชาวิศวกรรมสารวจ
705_4 หมายถึง รายวิชาบริหารงานก่อสร้าง
705_5 หมายถึง รายวิชาเขียนแบบ
705_8 หมายถึง รายวิชาในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
705_9 หมายถึง รายวิชาโครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
โครงการศึกษาเอกเทศ การสัมมนา และการวิจัย
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ตัวเลขลาดับที่ 6-7 ลาดับที่ของวิชาที่อยู่ในกลุ่ม/สาขาย่อยต่างๆ ของสาขา
ตัวอย่าง
7052101
กาลังวัสดุ
3(3-0-6)
หมายถึง รายวิชาในกลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง ระดับความยากควรจัดให้
เรีย นในชั้น ปี ที่ 2 อยู่ ในกลุ่ มวิช า/สาขาย่อ ยรายวิช าการวิเคราะห์ และออกแบบโครงสร้าง ล าดั บ
รายวิชาที่ 1 มีจานวน 3 หน่วยกิต แบ่งเป็นทฤษฎี 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิ บัติ 0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ต่อ 1 ภาคเรียน
สาหรับการกาหนดรหัสวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง
ระบบรหัสรายวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ภาคผนวก ก)
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3.1.4 รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
(1) รายวิชาศึกษาทั่วไป บังคับเรียน
(1.1) กลุ่มภาษา บังคับเรียน
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
English Listening and Speaking Skills
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Usage for Communication
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
English for Professional Purposes
(1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุม่
วิทยาศาสตร์ กับคณิตศาสตร์ บังคับเรียน
0001106 ความเป็นพลเมืองไทย
Thai Citizenship
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
Health Promotion and Care
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
The King’s Wisdom for Local Development
0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่
Modern Entrepreneurs
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
Smart Life in the Digital Age
(2) เลือกเรียน รายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า
(2.1) เลือกเรียน กลุ่มภาษา ไม่น้อยกว่า
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร
Thai for Communication
0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
0001202 ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร
Chinese for Communication

30
24
9

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

15

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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0001203

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
(2.2) เลือกเรียน กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
0001105 สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
21st Century Skills for Living and Occupations
0001110 การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision-Making
0001204 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion for Life
0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Innovation and Aesthetics
0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
History and Development of The Modern
World
0001207 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Designing Your Life with Science
0001211 นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
3(3-0-6)
Innovation for New Generation
0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Feng Shui in Daily Life
0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
3(3-0-6)
Fashion Personality Development
0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Citizenship
0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
(1) วิชาแกน
1552634 ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
English for Engineers
4011105 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Physics for Engineers I
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
Physics Laboratory for Engineers I
4011107 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
Physics for Engineers II
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
Physics Laboratory for Engineers II
4021116 เคมีสาหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
4021117 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
Basic Mathematics for Engineering
4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
Mathematics for Engineering
7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
7001102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
Basic Engineering Practice
7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร
Computer Programming for Engineers
7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
Applied Mathematics in Engineering

96 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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(2) วิชาเฉพาะด้าน
(2.1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ
7051501 เขียนแบบก่อสร้าง
Construction Drawing
7052101 กาลังวัสดุ
Strength of Materials
7052103 การทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
Material Testing in Construction
7052104 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
7052201 ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
7052301 การสารวจในงานก่อสร้าง
Surveying in Construction
7052401 การบริหารงานก่อสร้างและการปรับปรุงผลผลิต
Construction Management and Productivity
Improvement
7052402 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อการบริหารงานก่อสร้าง
Engineering Economics for Construction
Management
7053201 วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
7053402 การประมาณราคาในงานก่อสร้าง
Cost Estimation in Construction Works
7053403 เทคโนโลยีระบบอาคารและการจัดการ
สาธารณูปโภค
Building System Technology and Infrastructure
Management
7053404 การควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง
Construction Supervision and Inspection

63 หน่วยกิต
50 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
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7053405 การบริหารเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
Construction Equipment Management
7053901 โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1
Construction Management Engineering Project I
7054401 การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
Safety Management in Construction
7054404 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Steel and Timber Design
7054406 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
Code of Ethics in Professional Engineering
7054901 โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2
Construction Management Engineering
Project II

3(3-0-6)

(2.2) วิชาเฉพาะด้านเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
7052102 กระบวนการก่อสร้างอาคารคอนกรีต
Construction Process of Concrete Buildings
7053501 การสร้างแบบจาลองสารสนเทศอาคารและ
การประยุกต์ใช้
Building Information Modeling and Application
7054403 ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
Entrepreneur Construction and Real Estate
Businesses
7054405 เทคนิคการวางแผนงานก่อสร้าง
Construction Planning Technique
7054902 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
Special Topics in Construction Management
Engineering

6 หน่วยกิต
3(3-0-6)

1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(1-4-4)

3(2-2-5)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
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(2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บังคับเรียน
7 หน่วยกิต
(1) สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (1)
บังคับเรียน
1 หน่วยกิต
7054801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
1(0-2-1)
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
Preparation for Field Experience Training in
Construction Management Engineering
เลือกเรียน
6 หน่วยกิต
7054803 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
6(0-36-0)
Co-operative Education in Construction
Management Engineering
7054804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรม
6(0-36-0)
บริหารงานก่อสร้าง 1
Field Experience Training in Construction
Management Engineering I
(2) สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (2)
บังคับเรียน
1 หน่วยกิต
7054801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
1(0-2-1)
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
Preparation for Field Experience Training in
Construction Management Engineering
7054805 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรม
3(0-18-0)
บริหารงานก่อสร้าง 2
Field Experience Training in Construction
Management Engineering II
7054903 กรณีศึกษาวิชาชีพทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
3(0-6-3)
Case Study of Professional Areas in Construction
Management Engineering
หมายเหตุ : 1. รายวิชา 7054903 สามารถนาวิชาฝึกงานในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่ามาโอนได้
2. รายวิชา 7054805 สามารถลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนได้
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยไม่ซ้ากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
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3.1.5 แผนการศึกษา
ความคาดหวังของผลลัพธ์รายวิชาตามแผนการเรียนปีที่ 1 “สามารถเขียนแบบก่อสร้าง
และอ่านแบบก่อสร้าง”
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
4011105
4011106
4091607
7001101
xxxxxxx

ชื่อรายวิชา
รายวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
การเขียนแบบวิศวกรรม
เฉพาะด้านเลือก
รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ กลุ่มวิชา
ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
วิชาแกน
1(0-2-1)
วิชาแกน
3(3-0-6)
วิชาแกน
3(2-2-5)
วิชาแกน
3(x-x-x)
วิชาเฉพาะด้านเลือก
19

วิชาบังคับ
ก่อน/รายวิชา
CWIE

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
4011107
4011108
4021116
4021117
7001102
7051501

ชื่อรายวิชา
รายวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาศึกษาทั่วไป
ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
เคมีสาหรับวิศวกร
ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
เขียนแบบก่อสร้าง
รวม

หน่วยกิต
วิชาบังคับ
(บรรยาย-ปฏิบัติ กลุ่มวิชา
ก่อน/รายวิชา
ศึกษาด้วยตนเอง)
CWIE
3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป
ผ่าน 4011105 ก่อน
3(3-0-6)
วิชาแกน
ผ่าน 4011106 ก่อน
1(0-2-1)
วิชาแกน
3(3-0-6)
วิชาแกน
1(0-2-1)
วิชาแกน
3(2-2-5)
วิชาแกน
3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
CWIE
20
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ความคาดหวังของผลลัพธ์รายวิชาตามแผนการเรียนปีที่ 2 “ชั้นปีที่ 2 เข้าใจพื้นฐานและ
หลักการออกแบบโครงสร้าง / สามารถจัดการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง / ผู้ทดสอบและ
ควบคุมคุณภาพวัสดุ
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
7052101
4092605
7052103
7001104
7054401

ชื่อรายวิชา
รายวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาศึกษาทั่วไป
กาลังวัสดุ
คณิตศาสตร์วิศวกรรม
การทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร
การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาแกน
วิชาเฉพาะด้านบังคับ

วิชาบังคับ
ก่อน/รายวิชา
CWIE

CWIE
CWIE

21
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

xxxxxxx
xxxxxxx
7052104
7052201
7002103
1552634
xxxxxxx

รายวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาศึกษาทั่วไป
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปฐพีกลศาสตร์
การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
เลือกเสรี

รวม

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

21

กลุ่มวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาศึกษาทั่วไป
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาแกน
วิชาแกน
เลือกเสรี

วิชาบังคับ
ก่อน/รายวิชา
CWIE

CWIE
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ความคาดหวังของผลลัพธ์รายวิชาตามแผนการเรียนปีที่ 3 “BIM Modeler / ผู้ประเมิน
ความเป็นไปได้ของโครงการ / ผู้ประมาณราคา / ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง”
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป
xxxxxxx รายวิชาศึกษาทั่วไป
7053201 วิศวกรรมฐานราก
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อการบริหารงาน
7052402
ก่อสร้าง
xxxxxxx เฉพาะด้านเลือก
7053402 การประมาณราคาในงานก่อสร้าง
xxxxxxx เลือกเสรี

รวม

หน่วยกิต
วิชาบังคับ
(บรรยาย-ปฏิบัติ กลุ่มวิชา
ก่อน/รายวิชา
ศึกษาด้วยตนเอง)
CWIE
3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
วิชาศึกษาทั่วไป
3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้านบังคับ

3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(x-x-x)

วิชาเฉพาะด้านเลือก
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
เลือกเสรี

CWIE

21
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

7053404 การควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง
เทคโนโลยีระบบอาคารและการจัดการ
7053403
สาธารณูปโภค
7054404 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
7053405 การบริหารเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
7053901 โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1
การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
7054801
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
รวม

หน่วยกิต
วิชาบังคับ
(บรรยาย-ปฏิบัติ กลุ่มวิชา
ก่อน/รายวิชา
ศึกษาด้วยตนเอง)
CWIE
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
3(3-0-6)
3(3-0-6)

วิชาเฉพาะด้านบังคับ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

1(0-2-1)
14

CWIE
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ความคาดหวังของผลลัพธ์รายวิชาตามแผนการเรียนปีที่ 4 “Site Engineer / Project
Engineer”
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

7052401

การบริหารงานก่อสร้างและการปรับปรุง
ผลผลิต

3(3-0-6)

7054901 โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2

3(1-4-4)

7052301 การสารวจในงานก่อสร้าง

3(2-2-5)

7054406

จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
รวม

1(0-2-1)

กลุ่มวิชา
วิชาเฉพาะด้าน
บังคับ
วิชาเฉพาะด้าน
บังคับ
วิชาเฉพาะด้าน
บังคับ
วิชาเฉพาะด้าน
บังคับ

วิชาบังคับ
ก่อน/รายวิชา
CWIE
CWIE

10

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง)

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมบริหารงาน
7054803
ก่อสร้าง

กลุ่มวิชา

6(0-36-0)

วิชาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

6(0-36-0)

วิชาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ

วิชาบังคับ
ก่อน/รายวิชา
CWIE
ต้องผ่าน
7054801 ก่อน
/ CWIE

หรือ
การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทาง
7054804
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1
รวม

ต้องผ่าน
7054801 ก่อน

6

หมายเหตุ : การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทางาน (Cooperative and
Work Integrated Education: CWIE)
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3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
รหัส
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (ทฤษฎี– ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง)

0001101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตาม
สถานการณ์ การวิเคราะห์และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิง
บวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับ ของภาษา การใช้สาเนียงในการพูดสื่ อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี
การอ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ การเขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน
มารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน
0001102

ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
English Listening and Speaking Skills
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการฟังบทสนทนาและข้อความสั้น ๆ การจับ
ใจความโดยใช้ประโยคและสานวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การใช้ภาษาอังกฤษในการพูด บอกรายละเอียด
และสรุปประเด็นสาคัญ การสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีก ารแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรงไม่
ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือทาเป็นประจา โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูด การใช้ภาษา สาเนียง
กิริยาท่าทางที่เหมาะสมในพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย การรู้ถึงวัฒ นธรรมของ
เจ้าของภาษา ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ
0001103

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
English Usage for Communication
ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้อมูลที่ได้จาก
การฟังเกี่ยวกับชีวิตประจาวัน การศึกษา การสนทนา คาบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริง โดยใช้ภาษาตาม
มาตรฐาน การสนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคยและสนใจ การให้คาแนะนา กล่าวร้องทุกข์ การสนทนาใน
เหตุการณ์เฉพาะหน้ า การแสดงความรู้สึก การเล่าประสบการณ์ ของตนเอง การโต้แย้งและให้เหตุ
ผลได้ การนาเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย สรุปข้อมูล การอ่านเพื่อหาใจความสาคัญและ
จับประเด็นอย่างรวดเร็ว ระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน การเขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย ประสบการณ์
เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน การเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่สนใจ เพื่อ
พัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการสื่อสาร
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รหัสวิชา

ชือ่ และคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001104

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
3(2-2-5)
English for Professional Purposes
ความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ภ าษาอังกฤษในการพู ดและสนทนาเชิง
เทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ การโต้ตอบกับผู้พูดที่เป็น
เจ้าของภาษาได้โดยใช้ถ้อยคาที่ชัดเจน มีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย ความเข้าใจจุดประสงค์
ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ
0001105

สุนทรียศาสตร์
3(3-0-6)
Aesthetics
ความรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม การรับรู้
คุณ ค่าและการสัมผัส ความงาม การแสดงออกทางอารมณ์ ของมนุษย์ การรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับ
คุณค่าความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ การขับร้ องเพลงตามจังหวะ ทานอง และ
เนื้อหาของเพลงแต่ละประเภท และเพลงราวงมาตรฐาน การออกแบบการแสดง จัดการแสดง การเล่น
เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ การจัดการแสดง การวิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์
หลักการทางทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิ เทศ ออกแบบฉาก เวที
สื่อการเรียนรู้ แฟ้มผลงาน จัดทาผลงานทางศิลปะ นาเสนอผลงาน การวิพากษ์ผลงานศิลปะ
0001106

ความเป็นพลเมืองไทย
3(3-0-6)
Thai Citizenship
ความรู้และความเข้าใจและการปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็น
มนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม
กฎ กติ ก าของสั ง คม กฎหมายเบื้ อ งต้ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง รู ป แบบการปกครอง อุ ด มการณ์ วิ ถี ชี วิ ต
ประชาธิป ไตยอัน มีพ ระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยใน
ระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เคารพสิทธิผู้อื่นอย่างมีเหตุผล มีจิตสานึก มีจิต
อาสา จิตสาธารณะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ฝึกการวิเคราะห์ จัดทาโครงการ ออกแบบการ
ปฏิบัติจิตอาสา และ จิตสาธารณะ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

0001107

ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
3(2-2-5)
21st Century Skills for Living and Occupations
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 3R7C โดยบูรณาการการประยุกต์
เพื่อพัฒนาทักษะที่สาคัญต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21
0001108

การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ
3(3-0-6)
Health Promotion and Care
ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ การพัฒนาทักษะทางสมอง
ภาวะทางอารมณ์ การบริหารจัดการชีวิต การเสริมสร้างกระบวนการวางรากฐานภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ปัญหาพฤติกรรมต่างๆ ของเด็กในระยะยาว ความสาคัญของกีฬาและนันทนาการ นโยบายสาธารณะ
เพื่ อ การส่ งเสริ ม สุ ข ภาพ การออกแบบและจั ด กิจ กรรมการสร้างเสริม และดู แ ลสุ ขภาวะทางกาย
จิต อารมณ์ สังคมและปัญ ญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมใน
สร้างเสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่สาคัญ
0001109

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
The King’s Wisdom for Local Development
แนวคิ ด และหลั ก การของโครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชด าริ การประยุ กต์ ใช้
หลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจาวัน
ได้ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒ นาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒ นา
อย่างเป็นรูปธรรม ความร่วมมือกันทางานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย
0001110

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision-Making
การวิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการคานวณตามลาดับขั้นการดาเนินการตัวเลข
สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และแบบ
รูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ทักษะการคิดเชิงคานวณ การวิเคราะห์และ
การเลื อกใช้แนวทางการแก้ ปั ญ หาได้ อย่างเหมาะสม วิเคราะห์ และอธิบายข้อมูล ข่ าวสารในโลก
ปัจจุบัน การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้
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0001201

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน การเขียนเป็นประโยค อ่านเนื้อหาหรือ
ข้อความสั้น การตอบคาถาม และศึกษาประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงสถานการณ์ต่างๆ ของญี่ปุ่นใน
ปัจจุบัน
0001202

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ศึกษาระบบเสี ย งภาษาจีนกลาง อ่านพินอินได้ถูกต้องตามมาตรฐาน คาศัพท์ วลี
โครงสร้างประโยคอย่างง่าย หลักการเขียนอักษรจีน การพูดโต้ตอบ พูดสนทนา พูดสื่อสารสถานการณ์
ต่างๆ ในชีวิตประจาวัน ศึกษาประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เทศกาลที่สาคัญของชาวจีน การเลือกใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารภาษาจีนของตนเอง
0001203

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
อ่าน เขียนพยั ญชนะ และสระในภาษาเกาหลี ประสมคาแล้ว อ่านออกเสี ยง และ
เขียนคาศัพท์ได้ถูกต้อง นาคาศัพท์มาสร้างเป็นวลีแล้วสร้างเป็นประโยค โดยเลือกใช้ไวยากรณ์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม สื่อสารด้ว ยบทสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพื้นฐานได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาและ
วัฒนธรรมเกาหลี
0001204

ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy and Religion for Life
เรียนรู้ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทั้งตะวันตกและตะวันออก ความหมายของ
ชีวิต สั งคม โลก นั กคิด และศาสนาของโลก เพื่ อการดารงชีวิตให้ นั กศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และ
วิจารณ์ปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจคุณค่าและ
ความหมายของชีวิต ดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
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0001205

นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Tourism Innovation and Aesthetics
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สินค้าและทรัพยากรการท่องเที่ยวรูปแบบ
ต่างๆ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การสร้างสรรค์ อนุรักษ์และพัฒ นาอย่า งยั่งยืน มีทั กษะการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี นวัตกรรม และมารยาทการเข้าสังคม วัฒนธรรม เพื่อเพิ่มสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
มีทัศนคติ สานึกสาธารณะและความภาคภูมิใจกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทย
0001206

ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
3(3-0-6)
History and Development of the Modern World
เรีย นรู้ป ระวัติความเป็นมาของอารยธรรมและวิวัฒ นาการของมนุษ ยชาติโดยทั้ ง
ตะวันตกและตะวันออกและผลพวงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก
มีจิตสานึกสาธารณะ เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อปรับตัวอยู่ในโลกปัจจุบันและรับมือกับ
อนาคตอันใกล้
0001207

กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ศึกษากฎหมายพื้นฐานที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต นิติ กรรมสัญญา เอกเทศสัญญา
ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาค้าประกัน จานอง
จานา ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญา กฎหมายทะเบียนราษฎร์ กฎหมายเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์
เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
0001208

ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Designing Your Life with Science
บทบาทของวิท ยาศาสตร์ที่ มีต่ อมนุ ษ ย์และเอกภพ พลั งงาน สิ่ งแวดล้ อ ม ปั ญ หา
สิ่งแวดล้อม เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจาวัน กระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาของมนุษย์
ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระบบเศรษฐกิจ สังคม และการบูรณาการ
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0001209

ผู้ประกอบการยุคใหม่
3(3-0-6)
Modern Entrepreneurs
สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาแนวคิด
ในการทาธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางการตลาดและ
ช่องทางการทาธุรกิจ การจัดทาแผนธุรกิจ การจัดการกระบวนการผลิ ต การวิเคราะห์ ทางการเงิน
การทางบประมาณการลงทุน การบริหารการตลาด การวิเคราะห์ ความเสี่ยงและจริยธรรมในการ
ประกอบธุรกิจ
0001210

ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Smart Life in the Digital Age
หลักการของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และวิวัฒนาการของการนาเสนอองค์ความรู้และ
ตรรกะ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลบริบทแวดล้อม เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผล
ข้อมูลของตนเองได้ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน การ
ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์
0001211

นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
3(3-0-6)
Innovation for New Generation
ทฤษฎี ค วามต้ อ งการของมนุ ษ ย์ การบู ร ณาการสาระความรู้ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่นๆ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ แนวคิดการ
ออกแบบและการประยุกต์ใช้ทฤษฎี การศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขเพื่อวิเคราะห์หาเหตุผลและช่วยตัดสินใจ
การตั้งคาถาม การหาข้อมู ล การวิเคราะห์ ห าเหตุ ผ ล ข้อค้ นพบใหม่ การสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่ อ
แก้ปัญหาหรือเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ
0001212

ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Feng Shui in Daily Life
ทฤษฎีฮวงจุ้ย เบื้องต้น วิ วัฒ นาการฮวงจุ้ยตามวิถีชีวิตรูปแบบต่างๆ การประยุกต์
หลักฮวงจุ้ยให้เข้ากับสมัยนิยมในชีวิตประจาวัน ธาตุ สี ฤกษ์ แนวโน้ม รสนิยม การตัดสินใจจากหลัก
ฮวงจุ้ยเพื่อนามาปรับใช้เสริมสร้างความเชื่อมั่น
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0001213

การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
3(3-0-6)
Fashion Personality Development
การพัฒ นาบุคลิกภาพทั้งภายในและบุคลิกภาพนอก การแสดงความเป็นตัวตนมา
ประยุ ก ต์ กั บ เทรนด์ แ ฟชั่ น ให้ เหมาะสมกั บ สภาพแวดล้ อ ม สถานการณ์ สั ง คม ในยุ ค ปั จ จุ บั น
สู่บุคลิกภาพใหม่ ที่เป็นต้นทุนด้านบุคลิกภาพเพื่อนาไปต่อยอดในการใช้ชีวิตจริง
0001214

พลเมืองยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
Digital Citizenship
หลักการ แนวคิดของ พลเมืองในยุคดิจิทัล สื่อสารสนเทศและดิจิทัล การรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศและดิจิ ทัล ทักษะทางดิจิทัล การนาเสนอด้วยเทคโนโลยีส ารสนเทศ จริยธรรมและ
กฎหมายการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการการใช้และการสร้างสรรค์สื่อสาร
สนเทศและดิจิทัลที่มีประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวันสู่ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ
พลเมืองที่มีส่วนร่วมและพลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมในยุคดิจิตอล
0001215

การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์
3(3-0-6)
Creative Thinking
ความรู้ความเข้าใจเรื่องความคิดเชิงสร้างผ่านความคิดด้านต่างๆ 4 ด้านได้ คิดดี ชีวิต
ดี สังคมดี งานดีหรืออาชีพดี เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี สามารถนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เปลี่ยน
ความคิดมาสร้างความสิ่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้เท่าทันยุค 5.0 เพื่อต่อยอดเป็นอาชีพได้
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1552634

ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
English for Engineers
การนาเสนอโครงการต่างๆทางด้านวิศวกรรม การอ่านเอกสารเชิงวิชาการ การพูด
แลกเปลี่ยนและการเขียนบรรยายเกี่ยวกับระบบและรูปแบบการทางานของวิศวกร เพื่อให้สามารถ
นามาประยุกต์ใช้กับการทางานได้ การฝึกปฏิบัติและการประเมินผลการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาเรียน
4011105

ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers I
เวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่โมเมนตัมและพลังงาน ระบบอนุภาคสมบัติเชิงกลของ
สาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและ
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง
4011106

ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers I
ปฏิ บั ติ ก ารทดลองเกี่ ย วกั บ แรงและการเคลื่ อ นที่ โมเมนตั ม และพลั งงาน ระบบ
อนุภาค สมบัติเชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่ แบบออสซิลเลต กลศาสตร์
ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้น คลื่นและคลื่นเสียง
4011107

ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers II
วิชาบังคับก่อน : 4011105 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
ไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
คลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ทั ศ นศาสตร์ แ ละฟิ สิ ก ส์ ยุ ค ใหม่ ทฤษฎี ค วอนตั ม เบื้ อ งต้ น ฟิ สิ ก ส์ อ ะตอมและ
นิวเคลียส
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4011108

ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers II
วิชาบังคับก่อน : 4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1
ปฏิบัติการเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ
คลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ทั ศ นศาสตร์ แ ละฟิ สิ ก ส์ ยุ ค ใหม่ ทฤษฎี ค วอนตั ม เบื้ อ งต้ น ฟิ สิ ก ส์ อ ะตอมและ
นิวเคลียส
4021116

เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
พื้นฐานของทฤษฎีอะตอมและมวลสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง ของเหลว
และสารละลาย สมดุลเคมี สมดุลไอออนในน้า จลนศาสตร์เคมี โครงสร้างทางอิเล็กตรอนของอะตอม
พันธะเคมี สมบัติตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรีเซนเททีฟอโลหะ และธาตุแทรนซิชัน
4021117

ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเตรียมสารละลาย และการคานวณหาความเข้มข้น สมบัติ
ของก๊าซ โครงสร้ างของผลึ กสามั ญ บางชนิด สมดุล เคมี ปฏิ กิริยาของกรด เบส เกลื อ สมบั ติ ของ
ของเหลว สมบัติคอลลิเกทีฟของสารละลาย จลนศาสตร์ สมบัติของธาตุ เรฟพรีเซนเททีฟ อโลหะและ
ธาตุทรานซิชัน
4091607

พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับวิศวกรรม
3(3-0-6)
Basic Mathematics for Engineering
ฟังก์ชันตัวแปรเดียว ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันตัวแปรเดียว การหาอนุพันธ์
และปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว เทคนิคการหาปริพันธ์ รูปแบบยังไม่กาหนด เวคเตอร์ในปริภูมิ
สามมิติ พิกัดเชิงขั่ว
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4092605

คณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
Mathematics for Engineering
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์ตามเส้นและพื้นผิว สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น อุปนัยเชิง
คณิตศาสตร์ ลาดับและอนุกรม
7001101

การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Drawing
การเขียนอักษร การอ่านแบบ การเขียนภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพตัด ภาพช่วย
ภาพสามมิ ติ แผ่ น คลี่ การก าหนดขนาดพิ กั ด ความเผื่ อ การสเก็ ต ภาพ การใช้ ภ าพแยกชิ้ น และ
ภาพประกอบคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการเขียนแบบและออกแบบโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ
7001102

การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
3(2-2-5)
Basic Engineering Practice
ปฏิ บั ติ งานพื้ น ฐานทางด้ านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทั่ ว ไป เครื่องมือวัด
เครื่องมือกลพื้นฐาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเบื้องต้น ชิ้นส่ วนเครื่องจักรกล เครื่องมือกล
พืน้ ฐาน งานเชื่อม งานประกอบและจรรยาบรรณวิศวกร
7001104

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร
3(2-2-5)
Computer Programming for Engineers
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ชนิดของ
ข้อมูลและตัวแปร ตัวดาเนินการ คาสั่งตัดสินใจ คาสั่งทางานแบบวนรอบ อาร์เรย์ พอยน์เตอร์ ฟังก์ชัน
7002103

การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม
3(3-0-6)
Applied Mathematics in Engineering
ผลเฉลยแบบอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันมูลฐาน ผลการแปลง
ลาปลาซ การประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดี ยวในวิศวกรรม การประยุกต์รูปแบบ
ไม่กาหนดในงานวิศวกรรม การประยุกต์อนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรในงาน
วิศวกรรม
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7051501

เขียนแบบก่อสร้าง
3(2-2-5)
Construction Drawing
ทฤษฎี และการปฏิบัติการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรม แบบงาน
ระบบต่างๆ แบบขยายรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม การเขียนรายการประกอบแบบ
ก่อสร้าง และการสร้างหุ่นจาลอง (Model)
หมายเหตุ : CWIE
7052101

กาลังวัสดุ
3(3-0-6)
Strength of Materials
คุณ สมบั ติท างกลของวัส ดุในงานวิศ วกรรมเรื่อ ง ความเค้ น ความเครีย ด โมดู ลั ส
ยืดหยุ่น การบิด การเขียนแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งตัวของคาน การโก่งเดาะของเสา
และหน่วยแรงรวมของวัสดุ
7052103

การทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
Material Testing in Construction
พฤติกรรมทางกลและการทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง กาลังรับแรงดึงในเหล็ก กาลัง
รับแรงอัดและแรงดัดของคอนกรีต กาลังรับแรงของไม้ทั้งแนวตั้งฉากและขนานเสี้ยน กาลังรับแรงอัด
ของอิฐก่อสร้าง การทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานและวิศวกรรมของดิน
หมายเหตุ : CWIE
7052104

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
3(3-0-6)
Reinforced Concrete Design
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการออกแบบคาน พื้น เสา บันได และฐาน
รากของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน รายละเอียดการเสริมเหล็กในโครงสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็ก
หมายเหตุ : CWIE
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7052201

ปฐพีกลศาสตร์
3(2-2-5)
Soil Mechanics
ส่วนประกอบภายในและแผ่นเปลือกโลกวัฏจักรของหินและกาเนิดดินคุณสมบัติทาง
กายภาพของดิน
การเจาะสารวจชั้นดินและการจาแนกประเภทดิน
หน่วยแรงรวมหน่วยแรง
ประสิทธิผล แรงดันน้า และการกระจายหน่วยแรงในมวลดิน การทรุดตัวของดิน กาลังต้านทานแรง
เฉือน หลักการบดอัดดิน การปรับปรุงคุณสมบัติดินทางวิศวกรรม
7052301

การสารวจในงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
Surveying in Construction
วิวัฒ นาการงานส ารวจ การวัด ปริม าณในงานส ารวจ ทฤษฎี ค วามคลาดเคลื่ อ น
เครื่องมือวัดมุมและระยะทาง การสารวจด้วยกล้องระดับและวัดมุม การทาวงรอบและการทาระดับ
การประยุกต์ในกล้องสารวจเพื่อการวางผังอาคาร การตรวจสอบความดิ่งและราบของอาคาร การ
สารวจเพื่อหาปริมาณดินถมและดินขุด
7052401

การบริหารงานก่อสร้างและการปรับปรุงผลผลิต
3(3-0-6)
Construction Management and Productivity Improvement
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการและการบริหารงานในงานก่อสร้าง การจัดโครงสร้าง
องค์กร การบริหารงานบุคคล สัญญาก่อสร้าง การประกวดราคา กระบวนการก่อสร้าง การวางแผน
งานก่อสร้างด้วยเทคนิคต่างๆ รวมทั้งการจัดการงานปรับปรุงผลผลิตในโครงการก่อสร้าง
หมายเหตุ : CWIE
7052402

เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อการบริหารงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Engineering Economics for Construction Management
ความหมายของเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การคานวณดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวและเชิงซ้อน
การศึกษาและคานวณมูลค่าของเงินที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา การศึกษาด้านการเงินและวิเคราะห์การ
ลงทุน การศึกษาและการเปรียบเทียบด้านการเงินเพื่อการจัดสรรเงิน ผลตอบแทนและความคุ้มค่าจาก
โครงการก่อสร้างของงานราชการและงานเอกชน การตัดสินใจในการลงทุนและรูปแบบความเป็น
เจ้าของโครงการก่อสร้าง
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7053201

วิศวกรรมฐานราก
3(3-0-6)
Foundation Engineering
การแปลผลการเจาะสารวจชั้นดิน ประเภทของฐานราก การวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานรากตื้นและฐานรากลึก การวิเคราะห์การทรุดตัวของฐานราก การวิเคราะห์แรงดันดินทางด้านข้าง
ระบบค้ายันงานขุด และการวิเคราะห์เสถียรภาพของลาดดิน
7053402

การประมาณราคาในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Cost Estimation in Construction Works
การศึกษาการอ่านแบบรูปรายการก่อสร้าง การแบ่งงวดงาน การถอดรายการวัสดุ
ก่อสร้าง การคานวณหาปริมาณวัสดุและค่าแรงงานในงานก่อสร้าง การคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
การจัดทาบัญชีปริมาณวัสดุและค่าแรงงานก่อสร้าง
7053403

เทคโนโลยีระบบอาคารและการจัดการสาธารณูปโภค
3(3-0-6)
Building System Technology and Infrastructure Management
การศึกษาความสัมพันธ์ การจัดลาดับ การจัดการ การตรวจสอบมาตรฐานงานระบบ
ภายในอาคาร การศึ ก ษาการจั ด การและการตรวจสอบมาตรฐานงานระบบสาธารณู ป โภค
ประกอบด้วย งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา งานระบบสุขาภิบาล งานถนน ทางเท้า
หมายเหตุ : CWIE
7053404

การควบคุมงานและการตรวจงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Supervision and Inspection
บทบาทหน้าที่ คุณสมบัติและจรรยาบรรณของผู้ควบคุมงานและผู้ตรวจงานก่อสร้าง
วิธีการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้างในงานสารวจรังวัด งานรื้อถอน งานดินและปรับปรุงบริเวณ
งานฐานราก งานเสาเข็ม งานคอนกรีต งานเหล็กเสริมคอนกรีต งานไม้แบบ งานเหล็กรูปพรรณ ตาม
กฎหมายมาตรฐานและรายการประกอบแบบที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้าง การจัดทาเอกสารและรายงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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7053405

การบริหารเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Equipment Management
ประเภทและชนิ ดของเครื่อ งจักรในงานก่อสร้าง การเลื อ กใช้เครื่อ งจักรกลอย่าง
เหมาะสมกับกระบวนการก่อสร้างต่างๆ ต้นทุนและจุดคุ้มทุนของเครื่องจักร การวางแผนใช้เครื่องจักร
ประสิทธิภาพการทางานของเครื่องจักรในงานก่อสร้างแต่ละชนิด ค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมราคา การ
ตรวจสอบและบารุงรักษาเครื่องจักร
7053901

โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1
1(0-2-1)
Construction Management Engineering Project I
การเตรียมหัวข้อสาหรับโครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง การศึกษาค้นคว้า
การวางแผนและออกแบบแนวทางการแก้ปัญหา การนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์เพื่อสร้างผลงาน
อันเกิดประโยชน์ต่อตนเองและท้องถิ่น การเลือกใช้เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
7054401

การจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Safety Management in Construction
ทฤษฎีด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง การจัดองค์กรเพื่อบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย ประเภทของอุบัติเหตุ สุขภาวะและค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุ การประเมินความเสี่ยงและ
ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงในงานก่อสร้าง โปรแกรมด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างเพื่อใช้ใน
การควบคุมอุบัติเหตุในโครงการก่อสร้าง
7054404

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
3(3-0-6)
Steel and Timber Design
คุ ณ สมบั ติ ข องไม้ แ ละเหล็ ก การวิ เคราะห์ แ ละการออกแบบโครงสร้ า งไม้ และ
โครงสร้างเหล็กซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนโครงสร้างที่รับแรงอัด แรงดึง และแรงดัด
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7054406

จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
1(0-2-1)
Code of Ethics in Professional Engineering
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด
จรรยาบรรณอันจะนามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. 2559 กรณีศึกษาจรรยาบรรณ
แห่ งวิช าชี พ วิศ วกรรม รวมไปถึ ง หลั ก ความประพฤติป ฏิ บั ติ อัน เหมาะสมที่ แสดงถึ งคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมที่พึงปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพ
7054901

โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2
3(1-4-4)
Construction Management Engineering Project II
ปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงงานที่สนใจ ซึ่งประกอบด้วยความสาคัญและที่มาของปัญหา
วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขต ประโยชน์ ที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ทฤฎี แ ละงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ขั้ น ตอนการ
ดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน สรุปและอภิปรายผล รวมทั้งการนาเสนอผลจากการดาเนินงานของ
โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
วิชาเฉพาะด้านเลือก
7052102

กระบวนการก่อสร้างอาคารคอนกรีต
3(3-0-6)
Construction Process of Concrete Buildings
คุณสมบัติของวัสดุในงานคอนกรีต การเริ่มดาเนินการก่อสร้าง การวางผังอาคาร
ขั้นตอนการก่อสร้างฐานราก คาน พื้น เสา บันได และช่องลิฟท์ของอาคารคอนกรีต
7053501

การสร้างแบบจาลองสารสนเทศอาคารและการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
Building Information Modeling and Application
ความหมายและประโยชน์ของของแบบจาลองสารสนเทศอาคาร มาตรฐาน
แบบจาลองข้อมูลอาคาร การวางแผน การเตรียมความพร้อม การสร้างแบบจาลองข้อมูลสารสนเทศ
อาคาร และการประยุกต์ใช้แบบจาลองสารสนเทศอาคารเพื่อการเขียนแบบ และถอดปริมาณงาน
หมายเหตุ : CWIE
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7054403

ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
3(3-0-6)
Entrepreneur Construction and Real Estate Businesses
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ดี แนวทางการจัดตั้งสถานประกอบการ
การขอสินเชื่อจากแหล่งเงินทุนธุรกิจ การศึกษาตลาดและการวิเคราะห์เศรษฐกิจด้านธุรกิจก่อสร้าง
และอสังหาริมทรัพย์ การบริหารงานการเงินและบัญชี กลยุทธ์การบริหารธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ
และ การจั ด ท างบประมาณทางการเงิน คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม จรรยาบรรณในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
หลักเกณฑ์ข้อบังคับในการทางานและกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
7054405

เทคนิคการวางแผนงานก่อสร้าง
3(3-0-6)
Construction Planning Technique
โครงสร้ า งการจั ด แบ่ ง งาน (WBS) เวลาพื้ น ฐานและเวลามาตรฐานของที ม งาน
ก่อสร้าง การประมาณเวลาทางาน เทคนิคการวางแผนงานแบบแท่งและการติดตามแผนงาน
(S-Curve) เทคนิ คการวางแผนงานแบบโครงข่ายและสายงานวิกฤติ (CPM) เทคนิคการวิเคราะห์
แผนงานด้วย PERT เทคนิคการวางแผนงานแบบเชิงเส้น (LSM) การจัดทาแผนงานโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
7054902

หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
3(2-2-5)
Special Topics in Construction Management Engineering
ค้นคว้าวิจัยทางด้านเทคโนโลยีก่อสร้างตามที่ผู้เรียนสนใจและความถนัดเป็นพิเศษ
อาจจะทาเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลโดยการอนุมัติและแนะนาจากอาจารย์ที่ควบคุมและที่ปรึกษา
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7054801

การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1(0-2-1)
Preparation for Field Experience Training in Construction
Management Engineering
การเตรียมตัวเพื่อปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ
สหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและตาแหน่งงาน การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน การ
พัฒนาบุคลิกภาพ วัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการ
ปฏิบัติงาน ทักษะวิชาชีพ การเขียนโครงการหรือผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานทางวิชาการ
การนาเสนองาน โดยมีกระบวนอบรมสหกิจศึกษา 30 ชั่วโมง/การเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

7054803

สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
6(0-36-0)
Cooperative Education in Construction Management Engineering
วิชาบังคับก่อน : 7054801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรม
บริหารงานก่อสร้าง
จัดให้ นั กศึกษาปฏิ บัติงานในสถานประกอบการไม่น้ อยกว่า 16 สั ปดาห์ เสมือน
พนักงานชั่วคราวตามกระบวนการสหกิจศึกษา จัดทารายงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพตามที่ได้รับมอบหมาย
ในรูปแบบโครงงานหรือรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นาเสนองานและประเมินผลโดยผู้นิเทศ
และอาจารย์นิเทศ
หมายเหตุ : CWIE
7054804

การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1 6(0-36-0)
Field Experience Training in Construction Management
Engineering I
วิชาบังคับก่อน : 7054802 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยมีการจัดทารายงานผลการปฏบัติงานในรูปแบบโครงงานหรือ
รายงานการปฏิบัติงานนาเสนอผลการปฏิบัติงานต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศและสถานประกอบการ
7054903

กรณีศึกษาทางวิชาชีพทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
3(0-6-3)
Case Study of Professional Areas in Construction
Management Engineering
นาโจทย์ที่เป็นหรืออาจเป็นปัญหาที่ได้จากประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ อาจารย์
ที่ปรึกษา หรือผู้สอน นามาเป็น กรณีศึกษาให้ นักศึกษาวิเคราะห์ โดยใช้ความรู้จากวิชาชีพมาแก้ไข
ปัญหา และจัดทาตามรูปแบบของโครงงาน โดยมีอาจารย์ในสาขาคอยแนะนาและเป็นที่ปรึกษา
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การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2 3(0-18-0)
Field Experience Training in Construction Management
Engineering II
วิชาบังคับก่อน : 7054802 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
การฝึกงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง โดยดาเนินการฝึก
งานในสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 270 ชั่วโมง เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ในช่วงของการศึกษาภาคฤดูร้อน พร้อมเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน และมี
การประเมินผลการปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศและสถานประกอบการ
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ที่

1

2

3

4

5

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ชื่อ-สกุล/
คุณวุฒิ-สาขา
ผลงานทาง
เลขประจาตัวประชาชน
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)
วิชาการ
ผู้ช่วย
นายกฤษณพงค ฟองสินธุ์ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541
ผู้ช่วย
นายศิวัตม์ กมลคุณานนท์ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2548
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2541
ผู้ช่วย
นายอรุณเดช บุญสูง
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มหานคร 2545
ผู้ช่วย
นายเจนศักดิ์ คชนิล
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี 2552
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร 2546
อาจารย์
นายเอกพิสิษฐ์
วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)
บรรจงเกลี้ยง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2546

ภาระงาน
สอน
(ชม./
สัปดาห์)
เดิม ใหม่
ภาคผนวก ง 9
9

ภาคผนวก ง

9

9

ภาคผนวก ง

9

9

ภาคผนวก ง

9

9

ภาคผนวก ง

9

9
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3.2.2 อาจารย์ประจา

ที่

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

1

อาจารย์

2

ชื่อ-สกุล/
เลขประจาตัวประชาชน
นายกณพ วัฒนา

รอง
ดร.กันต์ อินทุวงศ์
ศาสตราจารย์

3

อาจารย์

นางสาววิไลวรรณ รัตนกูล

4

อาจารย์

นางสาววชิราภรณ์ เขียวมั่ง

คุณวุฒิ-สาขา
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)
ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2558
กศ.ม.(อุตสาหกรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2548
คอ.บ (วิศวกรรมโยธา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ , 2540
Ph.D. (Industrial Education)
Panjab University, India , 2550
กศ.ม. (อุตสาหกรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2542
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2539
วท.ม. (สถิติประยุกต์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2554
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2551
วท.ด. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2558
วท.ม. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2548
วท.บ. (เคมี)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545

ภาระงาน
สอน
(ชม./
สัปดาห์)
เดิม ใหม่
9

9

6

6

6

6

3

3

(มคอ. 2) หน้า 58

ที่

5

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล/
เลขประจาตัวประชาชน

ผู้ช่วย
นายชัชพล เกษวิริยะกิจ
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ-สาขา
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี)
กศ.บ.(อุตสาหกรรมศึกษา)
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546
อส.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2541

ภาระงาน
สอน
(ชม./
สัปดาห์)
เดิม ใหม่
6
6

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1

นายปกรณ์ เกตุอินทร์

อาจารย์

2

นายพงศ์ศิริ ไทยฤทธิ์

อาจารย์

3

นาย กิติศักดิ์ วงษ์สุข

อาจารย์

สาขาวิชา/
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

วศ.ม. (บริหารงานก่อสร้าง)
มหาวิทยาลัยนเรศวร , 2557
วท.บ. (เทคโนโลยีก่อสร้าง)
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 2544
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ,
2544
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2548
วศ.ม (บริหารงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี, 2560
วศ.บ (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัย
นอร์ทเชียงใหม่, 2556

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์)
เดิม ใหม่

-

1.5

-

1.5

-

1.5

(มคอ. 2) หน้า 59

ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

4

นายวรากร เรือนแก้ว

อาจารย์

5

นายวีรเจต บัณฑุกุล

อาจารย์

6

นายพัฒน์รพี เชื้อเล็ก

อาจารย์

7

นายณพล บุญจันต๊ะ

อาจารย์

สาขาวิชา/
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา

ร.ม.(รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2554
นบ.(นิติศาสตร) มหาวิทยาลัยรามคาแหง,
2551
วศ.บ.(บริหารงานก่อสร้าง) มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุตรดิตถ์, 2558
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2549
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2545
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2545
M.Eng (Civil Engineering) Texas A&M
Universit
วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาระงานสอน
(ชม./สัปดาห์)
เดิม ใหม่

-

1.5

-

1.5

-

1.5

-

1.5
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการให้ บั ณ ฑิตมีประสบการณ์ ในวิช าชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริงของสถาน
ประกอบการ ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพเพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา มาใช้กับสภาพการทางานจริง และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในทุกๆ
ด้าน ก่อนออกไปทางานจริง โดยหลักสูตรได้จัดการศึกษาทางเลือกจะแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง เพื่อให้
นักศึกษาได้เลือกแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมสาหรับตนเอง จะประกอบไปด้วย
(1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (1)
7054801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
1(0-2-1)
7054803 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
6(0-36-0)
7054804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1
6(0-36-0)
สาหรับผู้มีคุณสมบัติตามหมวดที่ 3 ข้อ 2.2 (2)
7054801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
7054903 กรณีศึกษาวิชาชีพทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
7054805 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2

1(0-2-1)
3(0-6-3)
3(0-18-0)

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้เพื่อนาไปแก้ปัญหาในการบริหารจัดการในโครงการก่อสร้างได้
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
(1) รายวิชาการเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง เรียนในภาค
การศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
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(2) รายวิช าการฝึกประสบการณ์ ภ าคสนามทางวิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง ในภาค
การศึ ก ษาที่ 2 ปี ก ารศึ ก ษาที่ 4 ส าหรั บ ผู้ มี วุ ฒิ ม.6 และปวช. และเรี ย นวิ ช าฝึ ก งานทางวิ ศ ว
กรรมการบริหารงานก่อสร้างในภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 2 สาหรับผู้มีวุฒิ ปวส.
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
วิชาฝึกงานทางด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างจัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงานต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้าน
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ ได้อย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพ โดยมี จ านวนผู้ ร่ ว มโครงงาน 2-3 คน และมี รายงานที่ ต้ อ งน าส่ งตามรูป แบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หัวข้อวิชาโครงงาน จะเป็นหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ สามารถ
แก้ไขปัญหา สามารถคิดวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาได้ โดยสามารถนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการ
ทาโครงงานได้ มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทางานเป็นทีม สามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการ
สื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือ มีการประยุกต์ใช้ทฤษฏีใน
การทาโครงงาน โครงงานสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 - 2 ของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตทั้งหมด 4 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางการบริหารงานก่อสร้าง และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้นักศึกษารายงานความก้าวหน้า
ปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก้าวหน้าในการทาโครงงาน สมุดบันทึกการให้คาปรึกษา โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา และประเมินผลจากผลสาเร็จของโครงงาน โดยโครงงานดังกล่าวต้องสามารถทางาน
ได้ในเบื้องต้น และการจัดสอบการนาเสนอ ที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

(1) สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมบริหารงาน
ก่อสร้างได้อย่างประสบผลสาเร็จ คล่องแคล่ว
มั่นใจ ภายใต้การมีวินัย ตรงต่อเวลา ขยันอดทน
ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ภายใต้การตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม
ศีลธรรม กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ
วัฒนธรรมไทย กฎระเบียบขององค์กร และรู้จัก
ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น
(2) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเข้าใจในงานและผู้อนื่
สามารถในการทางานร่วมกับบุคคลหลายระดับ
ได้ สามารถสื่อสารด้วยหลักวิศวกรรมและแสดง
จุดยืนได้อย่างเหมาะสม รู้จักเอื้อเฟื้อช่วยเหลือ
รู้จักบทบาทหน้าที่และรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในฐานะผู้นาและผูต้ าม มีจิตสานึก
ด้านความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อม
(3) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจ ทักษะใน
วิชาชีพวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้างทั้งาคทฤษฎี
และปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ง านประสบผลส าเร็ จ และ
แก้ไขปัญหาในงานจริงได้

ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือ
โครงงาน ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึก
แก้ปัญหา แทนการท่องจา

(4) มีความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารด้วยเอกสาร วาจา ภาษากายและ
สัญลักษณ์ได้เป็นอย่างดี สามารถประยุกต์ใช้
แบบจาลองสารสนเทศอาคาร (BIM) โปรแกรม
และเครื่องคานวณ เครื่องมือ เครื่องทดสอบวัสดุ
เพื่อสนับสนุนการทางานและการสื่อสารได้เป็น
อย่างดี

มี ระบบเพื่ อสื่ อสารแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ในหมู่
นั กศึ กษาหรือ บุ ค คลภายนอกที่ ส่ ง เสริม ให้ เกิด การ
แสวงหาความรู้ที่ทันสมัย การเผยแพร่ การถามตอบ
และการแลกเปลี่ยนความรู้

โจทย์ปัญหาและโครงงานของรายวิชาต่าง ๆ ควรจัด
แบบคณะทางาน แทนที่จะเป็นแบบงานเดี่ยว เพื่อ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทางานเป็นหมู่คณะ

ต้องมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาได้ สืบค้นข้อมูล
รวบรวมความรู้ที่น อกเหนื อจากที่ได้น าเสนอในชั้ น
เรี ย น และเผยแพร่ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ร ะหว่ า งนั ก ศึ ก ษา
ด้วยกัน หรือผู้สนใจภายนอก
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คุณลักษณะพิเศษ
(5) มีความสามารถในการวางแผน ดาเนินการตาม
แผน ควบคุมและตรวจงานก่อสร้าง รวมถึง
บริหารงานก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ สอดรับกับศีลธรรม กฎหมาย
มาตรฐานทางวิศวกรรม และวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ต้องมีวิชาทีบ่ ูรณาการองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามา (เช่น
วิชาการควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง) ในการ
ควบคุม วางแผน และจัดการงานก่อสร้างตาม
ข้อกาหนดของโจทย์ปัญหาทีไ่ ด้รับ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีสติในการดาเนินชีวิตประจาวัน และสามารถจัดการกับปัญหาบนฐานคุณธรรม
จริยธรรม
2. มีคุณค่าภายในตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตและแก้ปัญหา
3. มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบการ
4. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย มี ความตรงต่อเวลา ระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักในคุณค่า
ของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
2. สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เคารพในกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ในคุณธรรมที่ต้องปลูกฝัง
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา
ครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นอย่างผู้มีความรับผิดชอบ
2. ประเมินจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความมีวินัย ความพร้อมเพียง ความเป็น
ผู้นาและผู้ตามที่ดี ความรักความสามัคคี
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2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เพื่อการดารงชีวิต
อย่างรู้เท่าทัน
2. มีความรู้ความเข้าใจด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการ
ดารงชีวิตอย่างรู้เท่าทัน
3. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสาร
4. มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า เคารพในสิทธิมนุษยชนจากความแตกต่าง
ของวัฒนธรรม
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ในลักษณะบูรณาการความรู้
และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้อย่าง
กลมกลืน
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริง
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ประเมินด้วยการทดสอบย่อย สอบปลายภาคการศึกษา
2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียน
3. ประเมินจากการนาเสนองานทั้งที่เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความสามารถและทักษะการคิดในเชิงเหตุผล สร้างสรรค์ นวัตกรรมและเชื่อมโยง
ความคิดอย่างองค์รวม
2. มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
3. มีความเข้าใจเรื่องของสิทธิและความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความสมดุลให้เกิดความ
ยั่งยืนในฐานะพลเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
4. มีความตระหนักถึงความสาคัญของวิถีชุมชน มีจิตสานึกในการอนุรักษ์ความเป็น
ไทย
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช่ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
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2. จัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นสังเกต คาถาม สืบค้น คิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา
2. ประเมินจากการนาเสนอผลงานในห้องเรียน
3. ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงานร่วมกัน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีจิตอาสา สานึกสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการให้
2. มีทักษะความเป็นผู้นา ผู้ตาม ในการสร้างความเป็นทีม
3. มีการปลูกฝังและสร้างจิตสานึกในการบาเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
4. มีความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน เห็นถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทางานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
2. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัว และการยอมรับของคนในสังคม
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การทางาน
เป็นกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมุติ การทางานเป็นทีมเป็นต้น
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
2. ประเมินผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลข มีความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศ
2. มีความสามารถรู้เท่าทันสื่อ เพื่อใช้ในการเรียนรู้ ประเมินคุณค่าสื่ออย่างมี
วิจารณญาณ
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3. มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับชีวิตประจาวัน
4. มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์
5. มีความสามารถใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
5.2 กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญและฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิง
ตัวเลข
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรงทางภาษาในการสื่อสาร
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม ตลอดจนการนาเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
1. ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจผ่าน
สื่อเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ
2. ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตรงทางภาษา
3. ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา และการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนและสังคม เคารพกฎระเบียบ
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม (CWIE)
3. มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะ สามารถแก้ไข
ข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
4. สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจาการใช้ความรู้ทางวิศวกรรมต่อ
บุคคล องค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม
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5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้
ประกอบวิชาชีพรวมถึงความเข้าใจถึงบริบทของวิชาชีพวิศวกรรมในแต่ละสาขาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน
1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย
การปฏิบัติตามกฎกติกาที่กาหนดหรือได้ตกลงกันไว้
2. มีการปลูกฝังความรับผิดชอบให้นักศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนให้
ตรงเวลา การส่ งงานตามก าหนดเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่ เป็ น ไปตามระเบี ยบข้อ บั งคั บ ของ
มหาวิทยาลัยฯ
3. การทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม มีความซื่อสัตย์ โดยต้องไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น
4. นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการ
สอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อาทิ การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี
ทาประโยชน์แต่ส่วนรวม และเสียสละ
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2. ประเมิน จากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
3. ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
2. ด้านความรู้
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มี ค วามรู้ แ ละความเข้ า ใจทางคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐาน วิ ศ วกรรมพื้ น ฐาน และ
เศรษฐศาสตร์ เพื่ อ การประยุ ก ต์ ใช้ งานด้ านวิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่ เกี่ ย ข้ อ งและสร้า งนวั ต กรรมทาง
เทคโนโลยี
2. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิศวกรรม
3. สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถวิเคราะห์ และแก้ไขปั ญ หา ด้วยวิธีการที่ เหมาะสม รวมถึงประยุกต์ใช้
เครื่องมือที่เหมาะสม
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5. สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกต์แก้ไขปัญหาใน
งานจริงได้ (CWIE)
2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1. ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เคราะห์ ศาสตร์ที่ เรี ย นมาทางด้ านคณิ ต ศาสตร์ วิ ศ วกรรม
เศรษฐศาสตร์กับสาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
2. บรรยายถึงเนื้อหาหลักของแต่ละวิชา แสดงการได้มาซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑ์ต่าง
ๆ ในเชิงวิเคราะห์ และเน้นให้เกิดการนาไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
3. มอบหมายงานโครงงานโดยใช้หลักการวิจัย การสร้างนวัตกรรม
4. การศึกษา ค้นคว้า และรายงานทางเอกสารและรายงานหน้าชั้นเรียน
2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3. ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
4. ประเมินจากโครงงานที่นาเสนอ
5. ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
6. ผลการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
2. สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา และความต้องการ
3. สามาถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิศวกรรมอย่างมีระบบ รวมถึงการใช้
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (CWIE)
4. มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมและต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
5. สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักศึกษามีทักษะ ความสารรถในการค้นคว้า ด้วย
ตนเองทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
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2. เน้ นสถานการณ์ และเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยให้ ผู้เรียนได้ไปศึกษาและ
นามาอภิปราย
3. มอบหมายงานให้ผู้เรียนได้ทาการทดลองปฏิบัติจริงและมีโอกาสใช้เครื่องมือด้วย
ตนเองเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน
3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน
2. การปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ประเมินการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
3. การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นั กศึ กษาสามารถเรียนวิช าทางภาษา สั งคมศาสตร์และมนุ ษ ยศาสตร์ที่ เกี่ย วกั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นา หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้
1. สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพที่สื่อสารต่อสังคมได้ใน
ประเด็นที่เหมาะสม (CWIE)
2. สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์เชิงสร้างสรรค์ทั้งส่วนตัว
และส่ ว นรวม พร้ อ มทั้ งแสดงจุ ด ยื น อย่ างพอเหมาะทั้ ง ของตนเองและของกลุ่ ม รวมทั้ งให้ ค วาม
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ
3. สามารถวางแผนและรับ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั้ งของตนเอง และ
สอดคล้องกับทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
4. รู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้ง งาน
บุ คคลและงานกลุ่ ม สามารถปรั บ ตั ว และท างานร่ว มกับ ผู้ อื่น ทั้ งในฐานะผู้ น าและผู้ ต ามได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ (CWIE)
5. จิ ต ส านึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบด้ า นความปลอดภั ย ในการท างาน และการรั ก ษา
สภาพแวดล้อมต่อสังคม
4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานงาน
กับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์โดยมี
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้
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1. ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม
2. ส่งเสริมให้ นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็ นโดยการจัดอภิปราย
และเสวนางานที่มอบหมายที่ให้ค้นคว้า
3. ใช้ วิ ธี ก ารสอนแบบเปิ ด โอกาสในการแสดงความคิ ด เห็ น ( Brainstorming )
เพื่อฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเหตุผล
4. ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.3 กลยุทธ์การประเมิน ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพั นธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ โดยใช้การประเมินดังนี้
1. ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
2. ติ ด ตามการท างานร่ ว มกั บ สมาชิ ก กลุ่ ม ของนั ก ศึ ก ษาเป็ น ระยะพร้ อ มบั น ทึ ก
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล
3. ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
4. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้ านทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิงตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี
2. มี ทั ก ษะในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ การแสดงสถิ ติ
ประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4. มีทั กษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งการพูด การเขียน และการสื่ อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์
5. สามารถใช้เครื่องมือการคานวณและเครื่องมือทางวิศวกรรม เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องได้ (CWIE)
5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์ เสมื อ นจริ ง และน าเสนอการแก้ ปั ญ หาที่ เหมาะสมเรีย นรู้ เทคนิ ค การประยุ ก ต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ที่สามารถประยุกต์ใช้ในห้องปฏิบัติการ
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2. ส่ งเสริ มการค้น คว้า เรียบเรียงข้อมู ล และนาเสนอให้ ผู้ อื่นเข้าใจได้ถูกต้อ ง และให้
ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากเทคนิ คการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎีการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมศาสตร์
2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
3. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาด้านความมีเหตุผลและมีการบันทึกเป็นระยะ
3. แผนที่แสดงความกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ดังแสดงผลการเรียนรู้หน้า 72 - 73
3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ
ดังแสดงผลการเรียนรู้หน้า 74 - 78
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

วิชาศึกษาทั่วไป

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลุ่มภาษา
0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
0001202 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
0001203 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่ สาร
กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
0001105 สุนทรียศาสตร์
0001106 ความเป็นพลเมืองไทย
0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ

1.คุณธรรมจริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
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รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
0001110 การคิดและการตัดสินใจ
0001204 ปรัชญาและศาสนาเพื่อการดาเนินชีวิต
0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว
0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่
0001207 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์
0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจทิ ัล
0001211 นวัตกรรมสาหรับคนรุ่นใหม่
0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจาวัน
0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น
0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล
0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์

1.คุณธรรมจริยธรรม

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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1552634 ภาษาอังกฤษสาหรับวิศวกร



















































4011105 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 1











































































































































































































































































































































































































































































































































กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
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4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับ
วิศวกร 1
4011107 ฟิสิกส์สาหรับวิศวกร 2
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สาหรับ
วิศวกร 2
4021116 เคมีสาหรับวิศวกร
4021117 ปฏิบัติการเคมีสาหรับวิศวกร
4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สาหรับ
วิศวกรรม
4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม
7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม
7001102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม
7001104 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาหรับวิศวกร
7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ใน
งานวิศวกรรม

(มคอ. 2) หน้า 75

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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กลุ่มวิชาเอกบังคับ
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7051501 เขียนแบบก่อสร้าง
7052101 กาลังวัสดุ
7052103 การทดสอบวัสดุในงาน
ก่อสร้าง
7052104 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็ก
7052201 ปฐพีกลศาสตร์
7052301 การสารวจในงานก่อสร้าง
7052401 การบริหารงานก่อสร้างและการ
ปรับปรุงผลผลิต
7052402 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเพื่อการ
บริหารงานก่อสร้าง
7053201 วิศวกรรมฐานราก
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รายวิชา

7053402 การประมาณราคาในงานก่อสร้าง
7053403 เทคโนโลยีระบบอาคารและการ

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
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4













2. ความรู้
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3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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จัดการสาธารณูปโภค
7053404 การควบคุมงานและการตรวจ
งานก่อสร้าง
7053405 การบริหารเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง
7053901 โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
1
7054401 การจัดการความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้าง
7054404 การออกแบบโครงสร้างไม้และ
เหล็ก
7054906 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
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วิศวกรรม
7054901 โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
2
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รายวิชา

2. วิชาเฉพาะด้านเลือก
7052102 กระบวนการก่อสร้างอาคารคอนกรีต
7053501 การสร้างแบบจาลองสารสนเทศอาคารและ
การประยุกต์ใช้
7054403 ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้าง
และอสังริมทรัพย์
7054405 เทคนิคการวางแผนงานก่อสร้าง
7054902 หัวข้อพิเศษทางด้านวิศวกรรม
บริหารงานก่อสร้าง

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1

2

4

5

1

2

3



  







 

 


3

2. ความรู้

  

4



  





3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลขการสื่อสาร
บุคคลและความ
และเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
5. ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่าง เชิงตัวเลขการสื่อสาร
บุคคลและความ
และเทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
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3.วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
7054801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
7054803 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรม
บริหารงานก่อสร้าง
7054804 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทาง
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 1
7054903 กรณีศึกษาวิชาชีพทางวิศวกรรม
บริหารงานก่อสร้าง
7054805 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทาง
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 2

1. คุณธรรม จริยธรรม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
1.2 แบ่งสัดส่วนการวัดและประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษาต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ องค์กร
ผู้ใช้บัณฑิต แบ่งสัดส่วนเป็น ร้อยละ 80 : 20 โดยร้อยละ 80 มาจากการวัดและประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนภายในมหาวิทยาลัย และร้อยละ 20 มาจากการประเมินของผู้สอนที่เป็นองค์กรผู้ใช้บัณฑิต ตามหัวข้อ
ผลการเรียนรู้ที่สถานประกอบการรับผิดชอบ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 มีการทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ห รือคณะกรรมการบริห ารงานหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของรายละเอียดรายวิช า
ข้อสอบ และผลการสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
2.1.2 ผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.1.3 ผลงานนักศึกษาที่เป็นรูปธรรม เช่น งานวิจัย โครงการ กิจกรรม รายงาน การเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ
2.1.4 ผลการประเมินของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการทาวิจัย สัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และ
หลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการได้ งานท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการ
งานอาชีพ
2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
2.2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ
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2.2.4 การประเมินตาแหน่งงาน หรือความก้าวหน้าในสายงาน
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสาเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ต้องเรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2. ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 การปฐมนิเทศ
1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพื่อผลิตผลงานวิจั ย และการเข้า
ร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส
1.4 จัดให้มีความร่วมมือในสถานประกอบการของคณะ มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์กับพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาดูงานทางวิชาการ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานวิชาการและทางานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดย
จัดสรรเงินทุนเพื่อผลิตผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่
2.2.3 เพิ่มพูนทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่ทันสมัย
2.2.4 พัฒ นาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ การใช้สื่อการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2.2.2 จัดสรรงบประมาณสาหรับส่งเสริมการทาผลงานวิชาการและงานวิจัย
2.2.3 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ มหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการกากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระบบกลไก
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โดยดาเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพดังนี้
1.1.1 วางแผนและควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด
1.1.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
1.1.3 ดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร
1.1.4 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อทบทวนประเมินผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม
1.2 คณะกรรมการประจาคณะ ทาหน้าที่ควบคุมการดาเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
2. บัณฑิต
มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ต้องผ่านเกณฑ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บั ณ ฑิ ต ด าเนิ น การส ารวจความต้ อ งการแรงงานและความพึ งพอใจของผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต เพื่ อ น าข้ อ มู ล มาใช้
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษาดังนี้
2.1 สารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร
2.2 สารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจาปี จากภาวะการได้งานทาบัณฑิต และจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน
2.2 ให้มีแผนการจัดการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบของหลักสูตร เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป
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3. นักศึกษา
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อกาหนดของหลักสูตรและเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของแต่ละ
สาขา/วิชาเอก
3.2 ความพร้ อ มก่ อ นเข้ า ศึ ก ษา ระหว่ า งและจบการศึ ก ษา การให้ ค าปรึ ก ษา และแนะแนวแก่
นักศึกษา
3.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมดเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษา
3.3.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ ซึ่ง คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุก
คนต้องกาหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
3.3.3 มหาวิทยาลัย/คณะได้กาหนดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อเรียกร้องของนักศึกษา
3.3.1 มีก ารส ารวจความพึงพอใจของนั กศึกษาในด้านแหล่ งข้อมูล ทางวิช าการ ตารา ห้ อ งเรีย น
ห้องปฏิบั ติการ อุป กรณ์การเรีย นการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การอานวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน
3.3.2 นั ก ศึ ก ษาสามารถอุ ท ธรณ์ ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ โดยเฉพาะเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งวิ ช าการ ทั้ ง นี้ ภ ายใต้
กระบวนการในการพิจารณาคาอุทธรณ์ของคณะกรรมการคณะหรือมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์
4.1 ระบบการรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย
ก าหนดคุ ณ วุ ฒิ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ รั บ ใหม่ ต้ อ งครบถ้ ว นตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร โดยมี
คณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตรา และกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่
จะรับในอัตรานั้น ๆ
4.1.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้สมัคร การสอบ
ข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการสอบสอน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4.1.3 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาปรึกษากับอาจารย์
ใหม่ ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ
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4.1.4 มี คู่ มือ การให้ ก ารปรึ ก ษากั บ อาจารย์ใหม่ เพื่ อเป็ น แนวทางการท างานกับ นั กศึ กษา และให้
อาจารย์ ใหม่จัดทาตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพื่อขอคาปรึกษาด้านวิชาการ
4.1.5 มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็นระยะ ๆ
เพื่อต่อสัญญาจ้าง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร ทุกคน รวมถึง อาจารย์พิเศษที่มาจากบุคลากร
สถานประกอบการ และอาจารย์ผู้สอน มีการประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลทุกรายวิช า ทุกปี การศึกษา และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้หลักสูตรบรรลุเป้าหมาย และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
กาหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา
ในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือมีความสาคัญกับการนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดย
เชิ ญ มาบรรยายบางชั่ ว โมง โดยผ่ านกระบวนการเลื อกสรรจากผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ต ร ผ่ านกระบวนการ
กลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามลาดับ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร กากับการจัดทารายวิชา วางผู้สอนให้
เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการประเมินผล และ
ให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้
บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.2 การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ดาเนินไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่
ได้วางแผนไว้
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5.3 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิช าใด สามารถที่ จ ะยื่ น ค าร้อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบของตนเอง ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
มีการประมาณการรายจ่ายต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี และมีการคานวณรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน
และรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการดาเนินงานของหลักสูตร
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะมีความพร้อมอาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อการเรียนการ เครื่องมือใน
ห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลทางระบบอินเทอร์เน็ต
นอกจากนีส้ านักวิทยบริการที่หนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
ส่วนระดับคณะมีหนังสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อย่างพอเพียง
ห้องปฏิบัติการที่ใช้ร่วมกับคณะ
ลาดับที
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ
โรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐานทางวิศวกรรม
ห้องปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรม
ห้องเครื่องมือและอุปกรณ์พื้นฐานทางช่าง
ห้องประชุมและจัดสัมมนาขนาด 120 ที่นั่ง
ห้องปฏิบัติการงานโลหะพื้นฐาน
ห้องปฏิบัติการทางงานไม้
ห้องกิจการนักศึกษา (ติดเครื่องปรับอากาศ)
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

จานวน
ที่มีอยู่

หมายเหตุ

1 หลัง
2 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
1 ห้อง
4 ห้อง

ใช้ร่วมกับคณะ
ใช้ร่วมกับคณะ
ใช้ร่วมกับคณะ
ใช้ร่วมกับคณะ
ใช้ร่วมกับคณะ
ใช้ร่วมกับคณะ
ใช้ร่วมกับคณะ
ใช้ร่วมกับคณะ
ใช้ร่วมกับคณะ
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ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ชุดทดสอบหา ถ.พ. ของวัสดุมวลรวมละเอียด
ชุดทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต
ชุดทดสอบหาระยะก่อตัวของคอนกรีต
ชุดทดสอบกาลังดัดของคอนกรีต
ชุดทดสอบกาลังอัดของแท่งคอนกรีต

ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ

กล้องระดับ
กล้อง Theodolite
กล้อง Total Station + ปริซึม
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (Remote Sensing)

ห้องปฏิบัติการทดสอบกาลังวัสดุ
ลาดับที่
1

รายการ

ชุดทดสอบหา ถ.พ. ของเม็ดดิน
ชุดทดสอบ Atterberg’s Limit
ชุดทดสอบการจาแนกขนาดเม็ดดินโดยใช้ตะแกรงร่อน
ชุดทดสอบการบดอัดดิน
ชุดทดสอบ Unconfined Compression
ชุดทดสอบการจาแนกขนาดเม็ดดินโดยวิธี Hydrometer
ชุดทดสอบหาค่า CBR แบบใช้มอื หมุน
ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม
ชุดทดสอบ Consolidation
ชุดทดสอบการเจาะเก็บตัวอย่างดิน

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสารวจ
ลาดับที่
1
2
3
4

รายการ

รายการ

เครื่องทดสอบ Universal Testing Machine ขนาด 100 ตัน

จานวน
1 ชุด
3 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
2 ชุด

จานวน
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
6 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
3 ชุด
4 ชุด
1 ชุด

จานวน
2 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

จานวน
1 ชุด
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญของสาขาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง คือเครื่องมือ
อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยต่อการเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม โดยอุปกรณ์ที่ต้องการในอนาคตมี
ดังต่อไปนี้
ห้องปฏิบัติการทดสอบคอนกรีต
ลาดับที่
รายการ
1
2
3
4
5

ชุดทดสอบหา ถ.พ. ของวัสดุมวลรวมละเอียด
ชุดทดสอบกาลังอัดคอนกรีต
ชุดทดสอบการจมของลูกบอล Kelly
โต๊ะทดสอบการใหลของซีเมนต์
ชุดทดลองความถ่วงจาเพาะของมวลรวมหยาบ
CC110 Specific Gravity & Absorption of Coarse Aggregate test set
ชุดทดสอบการสึกหรอของมวลรวม
CC100 Los Angeles Machine
ชุดทดสอบหา ถ.พ. ของซีเมนต์
ชุดทดสอบกาลังอัดแท่งซีเมนต์มอตาร์
ชุดทดสอบ Vebe Consistometer

6
7
8
9

ห้องปฏิบัติการทดสอบกาลังวัสดุ
ลาดับที่
1
2
3

เครื่องทดสอบแรงกด
เครื่องทดสอบแรงบิด
เครื่องทดสอบแบบไม่ทาลาย

ห้องปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
ลาดับที่
1
2
3
ลาดับที่
4
5
6

รายการ

รายการ

ชุดทดสอบหาค่า CBR แบบใช้ไฟฟ้า
ชุดทดสอบหาความหนาแน่นของดินในสนาม แบบนิวเคลียร์
ชุดทดสอบ Direct Shear
รายการ
ชุดทดสอบ Triaxial
ชุดทดสอบการเจาะเก็บตัวอย่างดิน
ชุดทดสอบหาค่าการซึมผ่านน้าในดิน
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ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสารวจ
ลาดับที่
1
2
3
4
5

รายการ

กล้องระดับชนิดต่างๆ
กล้อง Theodolite ชนิดต่างๆ
กล้อง Total Station + ปริซมึ
เครื่องวัดแผนที่จากรูปแผนที่ (Planimeter)
อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (Remote Sensing)

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจ้าหน้าที่ประจาห้องห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากร และ
ดาเนินประเมินความเพียงพอในการใช้ โดยจัดทาสถิติจานวนทรัพยากรที่มี จานวนชั่วโมงต่อการใช้ เพื่อให้ได้
ข้อมูลมาประสานการจัดซื้อให้เพียงพอกับความต้องการ สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ปรับปรุงตามผลการประเมินเพื่อแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการหรือการช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป้าหมาย

การดาเนินการ

จัดให้มอี ุปกรณ์ทดสอบ
1. จัดให้มีห้องเรียนที่มีความ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
พร้อมใช้ง่ายอย่างมี
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพ ในการสอน
ตลอดจนช่องทางการเรียนรู้ ที่ 2. จัดเตรียมห้องปฏิบัติการ
เพียบพร้อม เพื่อสนับสนุนทั้ง
เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึก
การศึกษาในห้องเรียน นอก
ปฏิบัติงานวิชาชีพ
ห้องเรียน และเพื่อการเรียนรู้ได้ 3. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์
ด้วยตนเอง อย่างเพียงพอ มี
ตลอดจนสถานที่ใช้ในการฝึก
ประสิทธิภาพ
ภาคปฏิบัติ

การประเมินผล
1. รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อชั่วโมงการ
ใช้งานห้องปฏิบัติการและ
เครื่องมือสนับสนุน
2. จานวนเครือข่ายและแหล่ง
เรียนรู้ ภายนอก
3. ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรการเรียนรู้

6.5 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของนักวิชาการศึกษาและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้
ทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553
3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
ใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
เมื่อปีทีผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษาได้รับการอบรม หรือเกิดสมรรถนะด้านการเขียนแบบก่อสร้างและ
อ่านแบบก่อสร้าง

ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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ปีการศึกษา
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
14. นักศึกษาได้รับการอบรมเพิม่ เติม หรือเกิดสมรรถนะด้านความเข้าใจพื้นฐาน


หลักการออกแบบโครงสร้าง หรือด้านการจัดการด้านความปลอดภัยในงาน
ก่อสร้าง หรือด้านการทดสอบและควบคุมคุณภาพวัสดุ
15.นักศึกษาได้รับการอบรมเพิ่มเติม หรือเกิดสมรรถนะด้าน BIM Modellor


หรือ ผู้ประเมินโครงการ หรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องดาเนินการ(ข้อ 1-5) ในแต่ละปี
5
5
5
5
5
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
10
11
11
13
14
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอคาแนะนาหรือ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
1.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากอาจารย์
ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชา
1.1.3 สอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้โดยใช้แบบสอบถามหรือ
การสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน
1.1.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรม และผลการ
สอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยกองบริการการศึกษา
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม งานที่
มอบหมายแก่นักศึกษา การประเมินผลการเรียน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.2.3 ทาการสารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยให้นักศึกษาประเมินการ
สอนในระบบทุกรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์และส่งให้อาจารย์ผู้สอนในภาค
การศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนในรายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานจริง ตามที่ระบุในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3), (มคอ.4) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.6) ส่วนการประเมินผลของแต่ละรายวิชา
เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ส อน เช่ น การสอบข้ อ เขี ย น การสอบสั ม ภาษณ์ การสอบปฏิ บั ติ การสั งเกต
พฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงาน กิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน ส่วนการ
ประเมินผลหลักสูตรเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของอาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมินข้อสอบ
การสอบด้วยข้อสอบกลาง การประเมินของผู้ ใช้บัณฑิต เป็นต้น นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
สามารถจัดทาได้โดยการสอบถามนักศึกษาปีที่ 4 ที่จะสาเร็จการศึกษา ถึงความเหมาะสมของรายวิชาและ
แผนการเรียนในหลักสูตร รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
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4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล ในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิช าจะทาให้ ทราบปัญ หาของการ
บริห ารหลั กสูตร กรณีที่ พบปั ญหาสามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ซึ่งทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้
หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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