คาอธิบายรายวิชาหลักสูตรวิศวกรรมบริ หารงานก่ อสร้ าง
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
1500103
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรี ยนรู้
3(3-0-6)
English for Learning Skills
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีทกั ษะในกระบวนการอ่าน โดยบูรณาการทังด้
้ านการฟั ง การอ่าน และ
การเขียน เพื่อให้ ความคิดเห็นในเรื่ องต่าง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณี งานอดิเรก กีฬา ข่าว และปั ญหา
สัง คม โดยใช้ เ ทคนิคการอ่านที่ สูง ขึน้ การอ่านเพื่ อหาหัวข้ อเรื่ อง การอ่านเพื่อจับใจความส าคัญและ
รายละเอียด ให้ สามารถเขียนสรุปความเพื่อรายงานข้ อความจากสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิคส์ ทังนี
้ ้โดยเน้ น
ทักษะการอ่านและการสืบค้ น
1500106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Thai for Communication
ความส าคัญ ของภาษาไทยในฐานะที่ เ ป็ นเครื่ อ งมื อ สื่ อ สาร ศึก ษาสภาพปั ญ หาและ
แนวทางในการแก้ ปัญหา การใช้ ภาษาไทยในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ คา สานวนไทย เพื่อการสื่อสาร การ
ฝึ กทักษะการรับสาร ด้ วยการดู การฟั ง การอ่าน อย่างมีวิจารณญาณปฏิบตั ิการส่งสารด้ วยการพูดการ
เขียน อย่างสร้ างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
1500107
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้เรี ยนทังด้
้ านการฟั ง การพูด การอ่าน
และการเขียน แบบบูรณาการโดยมีผ้ เู รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ที่ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมในห้ องเรี ยนและ
เข้ าใจการพูดภาษาอังกฤษในบริ บทที่หลากหลาย และสามารถพูดภาษาอังกฤษพัฒนาความมั่นใจของ
ผู้เรี ยนในการฟั งและการพูด โดยผ่านกระบวนการคิดที่เป็ นขัน้ ตอน เรี ยนรู้ ได้ อย่างเหมาะสมสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
1500109
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
พัฒ นาทักษะการใช้ ภ าษาอัง กฤษทางด้ านธุ รกิ จ มนุษยศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์ ความรู้ทวั่ ไปและเรื่ องที่น่าสนใจในปั จจุบนั โดยเน้ นความรู้เรื่ องโครงสร้ างคาศัพท์ที่เกี่ยวข้ อง
กับสาขาวิชานัน้ ๆ รวมทังให้
้ ผ้ เู รี ยนสามารถใช้ ภาษาที่ได้ เรี ยนในการนาเสนอโครงงาน

1500110

ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอัง กฤษในบริ บททางวิช าการที่เกี่ ยวข้ องกับสาขาของผู้เรี ยน
ศึกษาโครงสร้ าง การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่เป็ นทางการได้ ตลอดจนการเรี ยนรู้ร่วมกันใน
การแก้ ไข ปั ญหาต่างๆ ในชันเรี
้ ยน นาไปสู่การสร้ างพฤติ กรรมการเรี ยนรู้ด้านพุทธพิสยั และจิตพิสยั ฝึ กการ
ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องาน และจิตพิสยั ฝึ กการตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่องานต่าง
ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
2000102
สุนทรี ยภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศึกษาและจาแนกข้ อมูลในศาสตร์ ทางความงาม ความหมายของสุนทรี ยศาสตร์ เชิงการคิด
กับสุนทรี ยศาสตร์ เชิงพฤติกรรมโดยสังเขปความสาคัญของการรับรู้ กับความเป็ นมากับความเป็ นมาของ
ศาสตร์ ทางการเห็น ศาสตร์ ทางการได้ ยิน และศาสตร์ ทางการเคลื่อนไหวสู่ทศั นศิลป์ ผ่านขันตอนการเรี
้
ยน
เชิงคุณค่าจาก (1) ระดับการราลึก (2) ผ่านขัน้ ตอนความคุ้นเคย (3) นาเข้ าสู่ขนั ้ ความซาบซึ ้ง เพื่อให้
ได้ มาซึง่ ประสบการณ์ของความซาบซึ ้งทางสุนทรี ยภาพ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2500105
ท้ องถิ่นของเรา
3(2-2-5)
Our Community
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์
แพร่ และ น่าน ตลอดจนศึกษาถึงบุคคลสาคัญของท้ องถิ่น สภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมืองการผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชุมชน ศึกษาสภาพปั ญหา และแนวทางปกครอง วัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัต
ลัก ษณ์ ของท้ องถิ่ น โดยมุ่ง เน้ นให้ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ และแก้ ไ ขเพื่ อพัฒ นาท้ องถิ่ น อันน าไปสู่ความ
ภาคภูมิใจและความสมานฉันท์ ปรองดองในท้ องถิ่น
ปฏิบัติ
เรี ยนรู้ สถานที่สาคัญและแหล่งเรี ยนรู้ ของท้ องถิ่น เก็บข้ อมูลภาคสนาม ด้ านวัฒนธรรม
ประเพณีภมู ิปัญญาตลอดจนศึกษาสภาพปั ญหาของท้ องถิ่นผลกระทบและแนวทางแก้ ไข

2500106

สังคมไทยกับโลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Thai Society and Globalization
ศึกษาอารยธรรมของมนุษยชาติ สภาพทัว่ ไปของสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีตลอดจน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมไทย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อสร้ างความ
ภาคภูมิใจอันนาไปสู่ความรัก ความสามัคคีและความสมานฉันท์ปรองดองในสังคมผลกระทบจากกระแส
โลกาภิวตั น์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ สังคมโลกในช่วงเวลาต่าง ๆ
ตังแต่
้ ก่อนสมัยใหม่จนถึงสมัยปั จจุบนั
2500107
การพัฒนาทักษะชีวิต
3(2-2-5)
Life Skills Development
ความรู้ พื น้ ฐานเกี่ ย วกับความจริ ง ของชี วิ ต ตามโลกทัศ น์ ทางปรั ช ญาและศาสนาหลัก
คุณธรรม จริ ยธรรมในการดาเนินชีวิต ปั จจัยและองค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาอย่างรอบ
ด้ าน การฝึ กปฏิบตั ิทักษะต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชีวิตและการทางาน การนาหลักการและทฤษฎี ไปใช้ ในการ
ดารงชีวิตเพื่ออยูร่ ่วมกันในสังคมที่หลากหลายอย่างมีความสุข
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
2500108
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Law for Daily Life
ความหมาย ประเภท ที่มา หลักทัว่ ไปของกฎหมาย ความสาคัญของกฎหมายแพ่งและ
พานิ ช ย์ กฎหมายอาญา การน าหลัก กฎหมายไปใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวัน สิ ท ธิ พื น้ ฐาน หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม ข้ อควรปฏิบตั ิ ฝึ กใช้ กฎหมายแก้ ปัญหาในสถานการณ์กรณีศกึ ษาต่างๆ
2500109
มนุษย์ กับสิ่งแวดล้ อม
3(3-0-6)
Man and Environment
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดารงชีวิตของมนุษย์กบั สิ่งแวดล้ อมบนแนวคิดพื ้นฐาน
ด้ านระบบนิเวศ ประชากร การตังถิ
้ ่นฐาน คุณภาพชีวิต ปั ญหาและผลกระทบที่เกิดขึ ้นจากความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้ อมการมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ ม ป้องกันและการรักษาสิ่งแวดล้ อม แนวทางใน
การจัดการสิ่งแวดล้ อมธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเมืองการพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืนและจริยธรรมสิ่งแวดล้ อม
3500101
เศรษฐศาสตร์ เพื่อการดาเนินชีวิตอย่ างมีความสุข
3(3-0-6)
Economics for Happy Living
ศึกษาบทบาททางเศรษฐกิ จ ตลอดจนประเด็นร่ วมสมัยทางเศรษฐกิ จ ที่ ส าคัญกับการ
ดาเนินชีวิตประจาวันที่ดีมีสขุ ของมนุษย์ในสังคมเศรษฐกิจระดับครัวเรื อน ชุมชน และสังคมรวมทังสามารถ
้
นาหลักการเบื ้องต้ นทางเศรษฐศาสตร์ ต่ าง ๆ ประยุกต์ใช้ ร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ ในการ
ตัดสินใจในการเป็ นผู้บริ โภคอย่างมีเหตุผล หรื อผู้ประกอบการได้ โดยคานึงถึงความรับผิดชอบที่มีตอ่ สังคม
เพื่อให้ ครัวเรื อนชุมชน และสังคมอยูร่ ่วมกันได้ อย่างมีสขุ

4000105

วิทยาศาสตร์ เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ศึก ษาความหมายและความส าคัญของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การประยุก ต์ ใ ช้
กระบวน การทางวิทยาศาสตร์ และหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการดาเนินชีวิตรวมทังการใช้
้
พลังงานและ
สารเคมี ใ นชี วิ ต ประจ าวัน ผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ต่อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มการ
ประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อื่น
ทราบองค์ประกอบในการพัฒนา สมรรถภาพทางกายมีความรู้ในเรื่ องอาหารเพื่อสุขภาพและการใช้ ยา ใน
ชีวิตประจาวัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้ วยตนเอง)
4000109
วิทยาศาสตร์ การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise Science for Health
ศึกษาองค์ประกอบของปั จจัยที่ส่งผลให้ เกิดสุขภาวะที่เกี่ยวกับสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์หลักการทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ที่นามาใช้ การออกกาลังกาย ที่ส่งผลส่งต่อสุขภาวะที่ดีการ
กาหนดโปรแกรมการออกกาลังกายด้ วย กิจกรรมทางกายกิจกรรมการเคลื่อนไหวต่าง ๆโภชนาการและ
พลังงานที่ใช้ ในการออกกาลังกายที่เหมาะสมกับตนเอง ตามวัย เพศ การทดสอบสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
และการประเมินผลข้ อระวังและหลีกเลี่ยงที่จะก่อให้ เกิดอันตรายจากการออกกาลังกาย ที่เหมาะสมกับ
ตนเองและวัย เพศ การทดสอบ สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและการประเมินผลข้ อระวังและหลีกเลี่ยงที่จะ
ก่อให้ เกิดอันตรายจาก การออกกาลัง กาย รวมทัง้ การบริ โภคอาหารฝึ กปฏิ บตั ิตามโปรแกรม การฝึ ก
เพื่อให้ เกิดพฤติกรรมทางสุขภาพ ที่สง่ ผลต่อสุขภาวะที่สมดุลทังด้
้ านร่างกาย จิตใจ สังคม และศีลธรรม
4000114
คณิตศาสตร์ ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
การให้ เ หตุผ ลเชิ ง ตรรกะ การเก็ บ รวบรวม การน าเสนอ การวิ เ คราะห์ แ ละการแปล
ความหมายข้ อ มูล ดอกเบี ย้ ภาษี หุ้น การเช่ า ซื อ้ การจ านอง การขายฝาก และการประยุก ต์ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน

4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้ นคว้ า
3(2-2-5)
Information Technology for Study Skills
ศึกษาเกี่ ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลและผลกระทบต่อชีวิตและ สังคม
การใช้ เครื่ องและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เพื่อการประมวลผลข้ อมูล การจัดการและการใช้ ข้อมูลการใช้
โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุก ต์ เพื่ อ การสื บ ค้ น ข้ อ มูล การแสวงหาความรู้ จากฐานข้ อ มูล และ
แหล่งข้ อมูลต่าง ๆ บนระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ หรื อสื่อชนิดต่าง ๆ รวมทังการเคารพสิ
้
ทธิและทรัพย์สิน
ทางปั ญญา และความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งให้ บริ การสารสนเทศ ระบบจัดเก็บ และค้ นคืน
สารสนเทศ การใช้ งานและเทคนิคการสืบค้ น สารสนเทศจากฐานข้ อมูลห้ องสมุด การเขียนอ้ างอิง และ
บรรณานุกรมตามรูปแบบมาตรฐานสากล ตลอดจนการจัดทารายงานตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
5500101
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดาริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Royal – Initiated Technology for Quality of Live Development
เทคโนโลยีตามแนวพระราชดาริ และการน้ อมนามาใช้ ในการดารงชีวิต เทคโนโลยี กับภูมิ
ปั ญญาในท้ องถิ่น การเลือกใช้ เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและพอเพียง เทคโนโลยีเพื่อการทางานและอาชีพ
การอนุรักษ์ พลังงาน การเลือกใช้ วสั ดุอุป กรณ์ เครื่ องมือในการดูแลรักษา ตรวจซ่อมและแก้ ไขปั ญหาใน
การดาเนินชีวิตประจาวัน
5000110
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Plant for Life
ความสาคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณภูมิปั ญญา
ท้ องถิ่นในการใช้ ประโยชน์จากพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การอนุรักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ
ปฏิบัติ
เที่ยวไปในป่ าใหญ่ เขาสูงและทุง่ กว้ าง หนึง่ ต้ นหลายชีวิต สรรพสิ่งล้ วนพันเกี่ยวหนึ่งต้ นที่
แปรเปลี่ยนกับกาลเวลา ลุยโคลน เดินหาด ข้ ามนา้ ทะเลกว้ าง
ทรวดทรงผิวพรรณแห่งพื ชพรรณ
รูปลักษณ์ที่หลากหลาย กลุ่มและหมวดหมู่ของพืช เสน่ห์ของกลิ่น ความโอชะแห่งรสชาวนา ชาวไร่
ชาวสวน สาวโรงงานกับผลผลิตจากไร่นาสวน

ข. หมวดวิชาเฉพาะด้ าน
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
4011105
ฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 1
3(3-0-6)
Physics for Engineers I
ศึกษาเกี่ ยวกับเวกเตอร์ แรงและการเคลื่ อนที่ โมเมนตัม และพลังงาน ระบบอนุภ าค
สมบัตเิ ชิงกลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ ของไหล ความ
ร้ อนและอุณหพลศาสตร์ เบื ้องต้ น คลื่นและคลื่นเสียง
4011106
ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 1
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers I
ปฏิบตั ิการทดลองเกี่ ยวกับแรงและการเคลื่ อนที่ โมเมนตัมและพลัง งาน ระบบอนุภาค
สมบัติเชิง กลของสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็ง เกร็ ง การเคลื่อนที่แบบออสซิลเลต กลศาสตร์ ของไหล
ความร้ อนและอุณหพลศาสตร์ เบื ้องต้ น คลื่นและคลื่นเสียง
4011107
ฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 2
3(3-0-6)
Physics for Engineers II
วิชาบังคับก่ อน : 4011105 ฟิ สิกส์สาหรับวิศวกร 1
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ไฟฟ้ าสถิ ต แม่ เ หล็ ก -ไฟฟ้ า ไฟฟ้ ากระแสตรง ไฟฟ้ ากระแสสลั บ
อิเล็กทรอนิกส์พื ้นฐาน คลื่ นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และฟิ สิกส์ยุคใหม่ ทฤษฎีควอนตัมเบื ้องต้ น ฟิ สิกส์
อะตอมและนิวเคลียส
4011108
ปฏิบัตกิ ารฟิ สิกส์ สาหรับวิศวกร 2
1(0-2-1)
Physics Laboratory for Engineers II
ปฏิบตั ิการเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต แม่เหล็ก-ไฟฟ้า ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และฟิ สิกส์ยคุ ใหม่ ทฤษฎีควอนตัมเบื ้องต้ น ฟิ สิกส์อะตอมและนิวเคลียส
4021116
เคมีสาหรับวิศวกร
3(3-0-6)
Chemistry for Engineers
ศึกษาเกี่ ยวกับพื้นฐานของทฤษฎี อะตอมและมวลสารสัมพันธ์ สมบัติของก๊าซ ของแข็ง
ของเหลวและสารละลาย สมดุ ลเคมี สมดุ ลไอออนในน้ า จลน์ศาสตร์ เคมี โครงสร้ างทางอิ เล็กตรอนของ
อะตอม พันธะเคมี สมบัติตามตารางพีริออดิก ธาตุเรฟพรี เซนเททีฟ อโลหะ และธาตุแทรนซิชนั

รหัสวิชา
4021117

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
ปฏิบัตกิ ารเคมีสาหรับวิศวกร
1(0-2-1)
Chemistry Laboratory for Engineers
ปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับการเตรี ยมสารละลาย และการคานวณหาความเข้ มข้ น สมบัติของก๊ าซ
โครงสร้ างของผลึกสามัญบางชนิด สมดุลเคมี ปฏิกิริยาของกรด เบส เกลือ สมบัติของของเหลว สมบัติ
คอลลิเกทีฟของสารละลาย จลนศาสตร์ สมบัตขิ องธาตุเรฟพรี เซนเททีฟ อโลหะและธาตุแทรสซิชนั
4091402
แคลคูลัสสาหรั บวิศวกร 1
3(3-0-6)
Calculus for Engineers I
ศึ กษาเกี่ ยวกับฟั ง ก์ชัน ลิ มิตและความต่อเนื่ องการหาอนุ พนั ธ์ รู ปแบบยังไม่กาหนดการ
ประยุก ต์ของอนุ พนั ธ์ การหาปริ พ นั ธ์ เทคนิ ค ของการหาปริ พนั ธ์ การประยุกต์ของปริ พนั ธ์ จากัดเขต
พีชคณิ ตเวกเตอร์ในสามมิติ และการประยุกต์พีชคณิ ตเชิงเส้นด้านวิศวกรรม
4092402
แคลคูลัสสาหรั บวิศวกร 2
3(3-0-6)
Calculus for Engineers II
วิชาบังคับก่ อน : 4091402 แคลคูลสั สาหรับวิศวกร 1
ศึกษาเกี่ยวกับพิกดั เชิงขั้วและสมการเชิงอิงตัวแปรเสริ มฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ ของหนึ่ งตัวแปร
แคลคูลสั ของฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ ของหนึ่งตัวแปร เส้นระนาบและผิวในปริ ภูมิสามมิติ แคลคูลสั ของฟั งก์ชนั
ค่าจริ งของสองตัวแปรและการประยุกต์ แคลคูลสั ของฟังก์ชนั ค่าจริ งของหลายตัวแปรและการประยุกต์
4093402
แคลคูลัสสาหรั บวิศวกร 3
3(3-0-6)
Calculus for Engineers III
วิชาบังคับก่ อน : 4092402 แคลคูลสั สาหรับวิศวกร 2
ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สมการเชิ ง อนุ พ นั ธ์ เบื้ องต้นและการประยุก ต์ การหาปริ พ นั ธ์ เชิ ง ตัวเลข
ปริ พนั ธ์ไม่ตรงแบบปริ พนั ธ์ตามเส้นเบื้องต้น อุปนัยเชิ งคณิ ตศาสตร์ ลาดับและอนุ กรมของจานวน การ
กระจายอนุกรม เทย์เลอร์ ของฟังก์ชนั มูลฐาน

รหัสวิชา
7001101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
การเขียนแบบวิศวกรรม
3(2-2-5)
Engineering Drawing
ศึกษาเกี่ยวกับ การเขียนอักษร การอ่านแบบ การเขียนภาพฉาย ภาพประกอบ ภาพตัด
ภาพช่วย ภาพสามมิติ แผ่นคลี่ การกาหนดขนาดและพิกดั ความเผื่อ การสเก็ตภาพ การใช้ ภาพแยกชิ ้นและ
ภาพประกอบคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการเขียนแบบและออกแบบโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ
7001102
การฝึ กพืน้ ฐานทางวิศวกรรม
3(2-2-5)
Basic Engineering Training
ศึกษาและปฏิบตั งิ านพื ้นฐานทางด้ านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้ องกับเครื่ องมือทัว่ ไป เครื่ องมือวัด
เครื่ องมือร่างแบบ ความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านเบื ้องต้ น ชิ ้นส่วนเครื่ องจักรกล เครื่ องมือกลพื ้นฐาน งาน
เชื่อม งานประกอบและจรรยาบรรณวิศวกร
7001104
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับวิศวกร
3(2-2-5)
Computer Programming for Engineers
ศึกษาและปฏิบตั กิ ารเกี่ยวกับ แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การอันตร
กิริยาระหว่างฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้ อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรม การใช้ โปรแกรมสาเร็ จรู ป การประยุกต์ใช้ โปรแกรมด้ วยภาษาระดับสูงและ
การประยุกต์ใช้ โปรแกรมสาเร็จรูปทางวิศวกรรม
7051501
เขียนแบบก่ อสร้ าง
3(2-2-5)
Construction Drawing
ศึกษาทฤษฎี และการปฏิบตั กิ ารเขียนแบบทางสถาปั ตยกรรม แบบวิศวกรรม แบบงาน
ระบบต่างๆ แบบขยายรายละเอียดทางสถาปั ตยกรรม และวิศวกรรม การเขียนรายการประกอบแบบ
ก่อสร้ าง และการสร้ างหุน่ จาลอง (Model)
7052101

กาลังวัสดุ

3(3-0-6)

Strength of Materials
ศึกษาคุณสมบัติทางกลของวัสดุในงานวิศวกรรม เรื่ องความเค้ น ความเครี ยด โมดูลัส
ยืดหยุน่ และการบิด การเขียนแผนภาพแรงเฉือน โมเมนต์ดดั และการโก่งตัวของคาน

รหัสวิชา
7052102

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
เทคโนโลยีคอนกรีตและปฏิบัตงิ านก่ อสร้ าง
3(2-2-5)
Concrete Technology and Construction Practice
ศึกษาคุณสมบัตขิ องวัสดุในงานคอนกรี ต การลาเลียง การอัดแน่น และการบ่มคอนกรี ต

การฝึ กปฏิบตั ิ งานไม้ งานปูน งานคอนกรี ต และงานระบบ
7052103

การทดสอบวัสดุในงานก่ อสร้ าง

3(2-2-5)

Material Testing in Construction
ศึกษาพฤติกรรมทางกลและการทดสอบวัสดุในงานก่อสร้ าง ประกอบด้ วย กาลังรับแรงดึง
ในเหล็ก กาลังรับแรงอัดและแรงดัดของคอนกรี ต กาลังรับแรงของไม้ ทงแนวตั
ั้
งฉากและขนานเสี
้
้ยน กาลัง
รับแรงอัดของอิฐก่อสร้ าง และการทดสอบคุณสมบัตพิ ื ้นฐานของดิน เช่น ปริมาณความชื ้น ขีดจากัดความ
ขันเหลว
้
และการกระจายตัวของเม็ดดิน เป็ นต้ น
7052104

การออกแบบโครงสร้ างคอนกรีตเสริมเหล็ก

3(3-0-6)

Reinforced Concrete Design
ศึกษาเบื ้องต้ นเกี่ยวกับการวิเคราะห์และการออกแบบโครงสร้ างคอนกรี ตเสริมเหล็ก โดย
วิธีหน่วยแรงใช้ งาน เพื่อหาน ้าหนักที่กระทา โมเมนต์ แรงเฉือน และแรงบิด ในโครงสร้ างคอนกรี ตแสริม
เหล็ก
7052201

ปฐพีกลศาสตร์

3(3-0-6)

Soil Mechanics
ศึกษาส่วนประกอบภายในและแผ่นเปลือกโลก วัฏจักรของหินและกาเนิดดิน คุณสมบัติ
ทางกายภาพของดิน การเจาะสารวจชันดิ
้ นและการจาแนกประเภทดิน หน่วยแรงรวมหน่วยแรงประสิทธิผล
แรงดันน ้า และการกระจายหน่วยแรงในมวลดิน การทรุดตัวของดิน
บดอัดดิน การปรับปรุงคุณสมบัติดนิ ทางวิศวกรรม

กาลังต้ านทานแรงเฉือน หลักการ

รหัสวิชา
7052301

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การสารวจในงานก่ อสร้ าง

หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(2-2-5)

Surveying in Construction
ศึกษาวิวฒ
ั นาการงานสารวจ การวัดปริ มาณในงานสารวจ ทฤษฎี ความคลาดเคลื่อน
เครื่ องมือวัดมุมและระยะทาง การสารวจด้ วยกล้ องระดับและวัดมุม การทาวงรอบและการทาระดับ การ
ประยุกต์ในกล้ องสารวจเพื่อการวางผังอาคาร การตรวจสอบความดิง่ และราบของอาคาร การสารวจเพื่ อหา
ปริมาณดินถมและดินขุด
7052401

3(3-0-6)

การบริหารงานก่ อสร้ าง
Construction Management

ศึกษาเรื่ องแนวคิด ทฤษฎีการจัดการและการบริหารงานก่อสร้ างในงานก่อสร้ างทัว่ ไป การ
จัดโครงสร้ างองค์กรสาหรับงานก่อสร้ าง

การบริหารงานบุคคล

สัญญาก่อสร้ าง

การประกวดราคา

กระบวนการก่อสร้ าง การวางแผนงานก่อสร้ างด้ วยเทคนิคต่างๆ
7052402

เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมเพื่อการบริหารงานก่ อสร้ าง

3(3-0-6)

Engineering Economics for Construction Management
ศึกษารู ปแบบของเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม การคานวณดอกเบี ้ยเชิ ง เดี่ยวและเชิ ง ซ้ อน
การศึก ษาและค านวณมูล ค่ า ของเงิ น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงตามเวลา การศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ก ารลงทุ น
ผลตอบแทนและความคุ้มค่าจากการโครงการก่อสร้ างของงานราชการและงานเอกชน การตัดสินใจในการ
ลงทุนของโครงการก่อสร้ าง
7053401

กฎหมายและจริยธรรมในงานก่ อสร้ าง

3(3-0-6)

Laws and Ethics in Construction
ศึกษาเกี่ยวกับ กฎหมาย ข้ อกาหนด สัญญา พระราชบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวง
และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการก่อสร้ าง รวมทังศึ
้ กษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่
สาคัญสาหรับงานก่อสร้ าง

รหัสวิชา
7053402

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
การประมาณราคา ในงานก่ อสร้ าง
3(3-0-6)
Cost Estimation in Construction Works

ศึกษาการอ่านแบบ การแบ่งรายการงานก่อสร้ าง และปริมาณของวัสดุก่อสร้ าง ในส่วนต่างๆของ
อาคารจากแบบรูปรายการ เอกสารประกอบสัญญาก่อสร้ าง และจากการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง การ
คานวณหาปริมาณวัสดุก่อสร้ างและค่าแรง การทาบัญชีปริมาณวัสดุก่อสร้ าง และการจัดทาราคากลาง
7053403

เทคโนโลยีระบบอาคาร

3(3-0-6)

Building System Technology
ศึกษาความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ในงานอาคารกับขันตอนการก่
้
อสร้ าง เช่น ระบบไฟฟ้า
ระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล การศึกษาการติดตัง้ การใช้ วสั ดุ อุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีในงานระบบต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
7053404

การควบคุมและการตรวจงานก่ อสร้ าง

3(3-0-6)

Construction Control and Inspection
ศึกษาบทบาทหน้ าที่ของผู้ควบคุม ผู้ตรวจงาน และผู้ที่เกี่ยวข้ องในงานก่อสร้ าง ทังภาครั
้
ฐ
และเอกชน วิธีการควบคุมงานและการตรวจงานในงานเตรี ยมการเบื ้องต้ น งานดิน งานโครงสร้ างคอนกรี ต
เสริมเหล็ก งานโครงสร้ างไม้ และโครงสร้ างเหล็ก งานสถาปั ตยกรรม งานระบบ และ งานประกอบอาคาร
อื่นๆ
7053405

การบริหารเครื่ องจักรกลงานก่ อสร้ าง

3(3-0-6)

Construction Equipment Management
ศึกษาประเภทและชนิดของเครื่ องจักรในงานก่อสร้ าง

การเลือกใช้ เครื่ องจักรกลอย่าง

เหมาะสม ต้ นทุนและจุดคุ้มทุนของเครื่ องจักร การวางแผนใช้ เครื่ องจักร ประสิทธิภาพการทางานของ
เครื่ องจักรในงานก่อสร้ างแต่ละชนิด ค่าใช้ จา่ ยและค่าเสื่อมราคา การตรวจสอบและบารุงรักษาเครื่ องจักร

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

7053406

การปรับปรุงผลผลิตงานก่ อสร้ าง

หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

Construction Productivity Management
ศึกษาข้ อมูลอุตสาหกรรมก่อสร้ าง และอัตราผลผลิต การปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้ าง การ
ประเมินค่าอัตราผลผลิตของหน่วยงานก่อสร้ าง ศึกษาเทคนิคการปรับปรุงผลผลิตงานก่อสร้ างจากปั จจัย
การจัดการภาคสนาม การศึกษาวิธีการทางาน การศึกษาแบบจาลองและผังสายใย ผังการเคลื่อนที่และ
แผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภูมิหลายกิจกรรม เวลาพื ้นฐานและเวลามาตรฐานของทีมงานก่อสร้ าง การ
วางแผนงานและแผนกาหนดเวลาก่อสร้ าง การจัดการงานปรับปรุงผลผลิตในโครงการก่อสร้ าง
7053901

โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่ อสร้ าง 1

1(0-2-1)

Construction Management Engineering Project I
การเตรี ยมงานสาหรับนักศึกษาที่จะทาโครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้ าง 2
(7054901) นักศึกษาต้ องศึกษาและค้ นคว้ าข้ อมูลเพื่อหาหัวข้ อโครงงานและนาเสนอสิ่งที่ได้ ศกึ ษาต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
7054401

การจัดการความปลอดภัยในงานก่ อสร้ าง

3(3-0-6)

Safety Management in Construction
ศึกษาทฤษฎี ด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้ าง การจัดองค์กรเพื่อบริ หารจัดการด้ าน
ความปลอดภัย ประเภทของอุบตั ิเหตุ สุขภาวะและค่าใช้ จ่ายเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุ การประเมินความเสี่ยงและ
ขันตอนการประเมิ
้
นความเสี่ยงในงานก่อสร้ าง โปรแกรมด้ านความปลอดภัยในงานก่อสร้ างเพื่อใช้ ในการ
ควบคุมอุบตั เิ หตุในโครงการก่อสร้ าง
7054901

โครงงานวิศวกรรมบริหารงานก่ อสร้ าง 2

3(1-4-4)

Construction Management Engineering Project II
ศึกษาและจัดทาโครงการภาคนิพนธ์ ซึ่งประกอบด้ วยความสาคัญและที่มาของปั ญหา
วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ ทฤฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ขันตอนการด
้
าเนินงาน ผล
การดาเนินงาน สรุ ปและอภิปรายผล รวมทัง้ การนาเสนอผลจากการดาเนินงานของโครงงานวิศวกรรม
บริหารงานก่อสร้ างต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

รหัสวิชา
7053407

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
การจัดการสาธารณูปโภค

หน่ วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้ วยตนเอง)
3(3-0-6)

Infrastructure Management
การศึกษา การจัดการระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้ วย งานถนน ทางเดินเท้ า ไฟฟ้า
ประปา พื ้นที่สาธารณะ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการสิ่งแวดล้ อม
7053501

การเขียนแบบก่ อสร้ างด้ วยคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

Construction Drawing by Computer Program
การศึกษาการเขียนแบบก่อสร้ างด้ วยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป การใช้ คาสัง่
เบื ้องต้ นในการสร้ างภาพต่างๆ คาสัง่ ในการแก้ ไขภาพ การกาหนดเส้ นบอกขนาด การเขียนรูปแปลน การ
เขียนรูปด้ านข้ าง การเขียนรู ปตัด การเขียนรูปย่อ และขยาย การเขียนรู ปแสดงรายละเอียดของแบบ และ
การพิมพ์แบบ
7054801

การเตรียมความพร้ อมสหกิจศึกษาทางด้ านวิศวกรรม
1(0-2-1)
บริหารงานก่ อสร้ าง
Preparation for Cooperative Education in Construction Management
Engineering
ความรู้ เบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกับ กระบวนการสหกิ จ ศึก ษา หลัก การเขี ย นจดหมายสมัค รงาน
การเลื อกสถานประกอบการ หลัก การสัม ภาษณ์ ง านอาชี พ วัฒ นธรรมองค์ กร การพัฒ นาบุค ลิก ภาพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริ ยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคมกิจกรรม 5 ส ระบบ มาตรฐาน
การประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทางาน การใช้ งานภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร การเขียน
รายงาน การนาเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะ แก้ ปัญหาเฉพาะหน้ าและการ
ตัดสินใจ ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้ น
ข้ อมูลทางด้ านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้ าง
7054802
การเตรียมฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพทางวิศวกรรมบริหารงานก่ อสร้ าง
1(0-2-1)
Preparation for Field Experience in Construction Management Engineering
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่ อนออกฝึ กประสบการณ์ วิชาชี พในด้านการรั บ รู้
ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชี พ การพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนให้มีวามรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และ
คุ ณลักษณะที่ เหมาะสมกับวิชาชี พ โดยกระทาในสถานการณ์ ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับวิศวกรรมบริ หารงาน
ก่อสร้าง

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บั ติ -ศึ ก ษาด้ วยตนเอง)

7054402

การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการบริหารงานก่ อสร้ าง

3(2-2-5)

Computer Program Application in Construction Management
ศึกษาการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประยุกต์ สาหรับการวางแผนงานก่อสร้ าง ที่ใช้ กนั อย่าง
แพร่หลายในปั จจุบนั หรื อเป็ นที่น่า สนใจมาใช้ ในการวางแผนงานก่อสร้ าง ควบคุม ติดตามผลงานก่อสร้ าง
บริหารเวลา ทรัพยากรและการประเมินผลของแผนงานก่อสร้ าง
7054403

การบริหารงานก่ อสร้ างเพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

3(3-0-6)

Construction Management for Developing Real Estate
การศึกษาประเภทของอสังหาริ มทรั พย์ การใช้ ที่ดินและการกระจายตัวของเมื อง การ
ประยุกต์ใช้ หลักการบริหารงานก่อสร้ าง เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ และความคุ้มค่าเพื่อการลงทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์
7054404

การออกแบบโครงสร้ างเหล็กและการวิบัตขิ องโครงสร้ าง
3(3-0-6)
Steel Design and Failure of Structure
การศึ ก ษาเบื อ้ งต้ น เกี่ ย วกับ การวิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบโครงสร้ างเหล็ ก ได้ แ ก่
โครงสร้ างที่ รั บ แรงอัด แรงดัด แรงดึง รวมทัง้ ศึก ษาเกี่ ย วกับ การวิ บัติข องอาคารซึ่ง เป็ นการวิ บัติท าง
โครงสร้ างและการวิบตั ทิ างสถาปั ตยกรรม
7054902
หัวข้ อพิเศษทางด้ านวิศวกรรมบริหารงานก่ อสร้ าง
3(2-2-5)
Special Topics in Construction Management Engineering
ศึกษาค้ นคว้ าวิจยั ทางด้ านเทคโนโลยีก่อสร้ างตามที่ผ้ เู รี ยนสนใจและความถนัดเป็ นพิเศษ
อาจจะทาเป็ นกลุม่ หรื อรายบุคคลโดยการอนุมตั แิ ละแนะนาจากอาจารย์ที่ควบคุมและที่ปรึกษา

รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

หน่ วยกิ ต (บรรยาย-ปฏิ บั ติ -ศึ ก ษาด้ วยตนเอง)

7054803

สหกิจศึกษาทางด้ านวิศวกรรมบริหารงานก่ อสร้ าง

6(0-36-0)

Cooperative Education in Construction Management Engineering
วิชาบังคับก่ อน : 7014801 การเตรี ยมความพร้ อมสหกิจศึกษาทางด้ าน
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้ าง
ปฏิ บัติ ง านในสถานประกอบการด้ า นวิ ศ วกรรมบริ ห ารงานก่ อ สร้ างเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น
พนักงานของสถานประกอบการ ในตาแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรมีภาระงานตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบตั ิตนตามระเบียบการ บริ หารงานบุคคล
ของสถานประกอบการในระหว่า งปฏิ บัติง าน มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบแน่น อนและรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากสถานประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผ้ นู ิเทศงาน การติดตามและการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบตั ิงานของนักศึกษา ทาให้ เกิดการพัฒนาตนเองและมี
ประสบการณ์จากการปฏิบตั งิ านในสถานประกอบการ ก่อนสาเร็จการศึกษา
7054804
การฝึ กประสบการณ์ ภาคสนามทางด้ านวิศวกรรมบริหารงานก่ อสร้ าง 6(0-36-0)
Field Experience in Construction Management Engineering
วิชาบังคับก่ อน : 7054802 การเตรี ยมฝึ กประสบการณ์ทางด้ าน
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้ าง
ฝึ กปฏิบตั ิงานจริ งในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรื อรัฐบาล ทางด้ านที่
เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาบริหารงานก่อสร้ าง อย่างเป็ นระบบ เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ทาให้ เกิด
ประสบการณ์จริงจากการทางานก่อนสาเร็จการศึกษา

